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Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário   e do Ministério Público da União no 
Distrito Federal

Dia 28 de outubro é o Dia do 
Servidor Público - sim o seu dia, 
e o Sindjus não poderia deixar de 
homenagear você e cada um dos 
servidores do Judiciário e do MPU, 
que dedicam suas vidas ao Estado 
brasileiro e à construção diária da 
Justiça. 

 Dia daqueles que são o cora-
ção, a vida e o movimento por detrás 
daqueles prédios suntuosos. Que 
são quem dá ao conceito abstrato 
de Justiça uma aparência humana, 
capaz de atender e compreender 
aqueles que procuram uma saída. 
Que, ao contrário de ter olhos venda-
dos, olham nos olhos daqueles que 
precisam de um olhar de atenção. 

Parabéns a você

Parabéns aos servidores que 
não poupam esforços para mudar 
a vida de um universo de pessoas 
que, muitas vezes, depositam no 
Judiciário ou no MPU suas últimas 
esperanças da Justiça ser feita. Sim, 
você pode se orgulhar porque leva a 
cidadania para muitos. O Sindjus re-
conhece o seu papel, os seus feitos 
e lhe aplaude. 

 Parabéns aos servidores que, 
mesmo desvalorizados por uma 
política de descaso, cumprem com 
dignidade e dedicação extrema sua 
missão diária como agentes trans-
formadores, provocando uma ver-
dadeira revolução na vida de tantos 
brasileiros. Graças a você, que en-
cara com seriedade o seu trabalho, 
problemas são resolvidos, a paz é es-
tabelecida, lágrimas deixam de cair.

NO SINDJUS, TODO DIA É

Dia do Servidor
Dedicação a você

 
Mais do que comemorar com 

você o dia 28 de outubro, o Sindjus 
tem a felicidade de poder dedicar, 
por meio de uma luta incessante, 
todo o calendário, cada um dos dias 
do ano, aos servidores públicos do 
Judiciário e do MPU. O sindicato é o 
instrumento que possibilita que cada 
vez mais você tenha motivos para 
comemorar esta data. 

 Sejam em lutas salariais, debates 
sobre carreira, campanhas Contra 

a Dor e Pela Felicidade, atividades 
culturais ou ambientais, convênios 
voltados à educação ou ao lazer, o 
sindicato trabalha continuamente 
pelo seu bem-estar, pela sua valori-
zação, pela sua qualidade de vida.

 
Você é a nossa bandeira

 

O Sindjus lhe parabeniza pelo 
seu dia reafi rmando que a principal 
bandeira a ser levantada por este 
sindicato é a sua. capaz de atender e compreender 

aqueles que procuram uma saída. 
Que, ao contrário de ter olhos venda-
dos, olham nos olhos daqueles que 
precisam de um olhar de atenção. 

Parabéns aos servidores que 
não poupam esforços para mudar 
a vida de um universo de pessoas 
que, muitas vezes, depositam no 
Judiciário ou no MPU suas últimas 
esperanças da Justiça ser feita. Sim, 
você pode se orgulhar porque leva a 
cidadania para muitos. O Sindjus re-
conhece o seu papel, os seus feitos 

 Parabéns aos servidores que, 
mesmo desvalorizados por uma 
política de descaso, cumprem com 
dignidade e dedicação extrema sua 
missão diária como agentes trans-
formadores, provocando uma ver-
dadeira revolução na vida de tantos 
brasileiros. Graças a você, que en-
cara com seriedade o seu trabalho, 
problemas são resolvidos, a paz é es-
tabelecida, lágrimas deixam de cair.

sobre carreira, campanhas Contra 

28 de outubro

Dia do Servidor
é o seu  dia!

Parabéns!



O Sindjus participa do Fes-
tival de Saúde Total do TJDFT 
– FEST 2013, que começou no 
dia 21 e é realizado em celebra-
ção ao dia do servidor público. 
O evento traz uma série de ativi-
dades para os servidores como: 
aferição de pressão e teste de 
glicemia, campanha de com-
bate ao glaucoma, nutricionista, 
avaliação da pressão intraocu-
lar, aferição de pressão ocular e 
acuidade visual, prevenção ao 
câncer de mama e palestras. 

 Segundo a organização do 
evento, serão realizadas ativi-
dades em todos os fóruns, ex-
ceto no fórum de Planaltina que 

O MPDFT também ante-
cipou as comemorações 

do Dia do Servidor e no dia 21 
promoveu um coquetel com 
a inauguração da exposição 
“Figurantes”, do artista plásti-
co Nonato Oliveira. Durante o 

SINDJUS PARTICIPA DO 
FESTIVAL DE SAÚDE DO TJDFT

está em refor-
ma. O sindicato 
terá um stand 
permanente e 
fará palestras 
sobre saúde do 
servidor e as-
sédio moral em 
todos os locais de trabalho. O 
material reproduzindo um reló-
gio lembra todos os servidores 
sobre a importância de fazer 
uma pausa de 10 minutos a 
cada cinquenta trabalhados.  

 A intenção do sindicato é 
promover a Campanha Contra a 
Dor e Pela Felicidade, conscien-
tizando os servidores sobre a 

 DO TJDFT

está em refor-
ma. O sindicato 
terá um stand 
permanente e 
fará palestras 
sobre saúde do 
servidor e as-
sédio moral em 
todos os locais de trabalho. O 
material reproduzindo um reló-
gio lembra todos os servidores 
sobre a importância de fazer 

importância de denunciar situa-
ções que prejudicam sua saúde 
física, psíquica, moral. Cartilhas 
estão sendo distribuídas para 
alertar os servidores sobre a 
importância de se cuidarem. 

MPDFT OFERECE UMA SÉRIE DE ATIVIDADES 
                                 PARA COMEMORAR DIA DO SERVIDOR

evento, a coordenadora Ana 
Paula Barbosa Cusinato afi r-
mou que o sindicato reconhece 
o esforço da administração e de 
vários servidores que estão por 
trás do trabalho que tem feito o 
MPDFT se impor cada vez mais 

na sociedade. Aula de salsa e 
roda de cassino, palestra de eti-
queta no trabalho, curso temáti-
co sobre vinhos portugueses 
e MP Musical fazem parte das 
atividades de uma semana 
voltada aos servidores.

EMPENHO TOTAL PARA PAGAMENTO DO REENQUADRAMENTO
 

Em contato direto com as administrações do Judiciário e do MPU, o Sindjus está em-
penhado em conseguir que os valores referentes ao reenquadramento estejam na folha 
de novembro, viabilizando assim a nossa conquista. Os coordenadores trabalham para 
que o montante retroativo a 1º de janeiro seja pago ainda neste ano. Segundo avaliação 
da diretoria, tudo indica que os servidores receberão o que lhes pertence por direito até o 
fi nal de dezembro. Acompanhe as novidades em www.sindjusdf.org.br 


