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Boletim especial

Cefis

 Quer uma vida mais saudável?

Em tempos marcados por estresse generalizado, preocu-
pações em vários níveis e uma política de desvalorização, a 
Direção do Sindjus-DF entende que a qualidade de vida do 
servidor público do Judiciário e do MPU deve ser uma luta per-
manente. Além de um salário justo, de condições de trabalho 
decentes, de ações voltadas à saúde e capacitação, o lazer é 
um fator importantíssimo quando falamos em vida saudável.

Pensando nisso, os atuais coordenadores do sindicato in-
vestiram em reformas no Cefis, cujas obras fo-
ram inauguradas no dia 29 de outubro de 2017. 
Os servidores receberam, na oportunidade, um 
parque aquático remodelado em matéria de vi-
sual, conforto e segurança, além da revitalização 
geral das áreas, em especial, das churrasqueiras, 
do córrego e de acessos para portadores de ne-
cessidades especiais.  

O Cefis é um centro de formação sindical e um 
espaço de integração para os filiados, voltado à 
prática de esportes, relaxamento, diversão, contato 
com a natureza e confraternização, sendo frequen-
tado por servidores e suas famílias. Sem dúvida, 
um ambiente que soma positivamente à construção 
da qualidade de vida.

Além de tudo o que um clube campestre oferece 
(muito verde, córrego, piscinas, churrasqueiras, qua-

dras, campo de futebol, salão de jogos...), o Cefis é palco de 
uma programação especial desenvolvida pelo sindicato pen-
sando em você, servidor(a) do PJU e MPU, em datas comemo-
rativas como Carnaval, Dia das Mães, Festa Junina e Dia das 
Crianças. Agora, com o Cefis revitalizado, a Direção vai trazer 
novidades, ampliando essa programação. Vem muito mais por 
aí! Aguarde!

Venha para o Cefis
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Nos dias 10, 11 e 12 de feverei-
ro, o Cefis foi palco de um carnaval 
bastante animado, com música ao 
vivo, folia saudável e descontração. 
Uma banda de samba e pagode e 
um DJ garantiram a alegria dos 
foliões. Também teve quem apro-
veitou o feriadão para acampar e 
descansar, aproveitando as pisci-
nas e o córrego, deliciando-se nas 
churrasqueiras e curtindo a família.

Carnaval para 
todos os gostos


