
28 de outubro de 2008

Filie-se ao Sindjus,
que garantiu aumento

mesmo quando o
governo impôs arrocho.

Filie-se ao Sindjus,
que sempre defendeu

a nossa categoria
como um todo.

Filie-se ao Sindjus,
que oferece segurança,

serviços e lazer
aos servidores.

Filie-se ao Sindjus,
que já conquistou

três Planos de
Cargos e Salários.

O boletim do Sindjus faz, hoje, uma homenagem mais que especial, porque o homena-
geado é você. Você que não tem o nome estampado nos jornais, mas que constrói, com
trabalho, responsabilidade e suor, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Você que
trabalha pelo povo e para o povo. Você que, no Poder Judiciário, proporciona a resolução
de conflito e o acesso à Justiça. Você que, no Ministério Público, defende os direitos maiores
da sociedade: a lei, a vida, os bens da nação e as liberdades individuais.

Neste longo percurso em defesa de uma Justiça mais eficiente e produtiva, o Sindjus
sempre esteve ao lado daquele que faz funcionar, com seu trabalho cotidiano, as comple-
xas engrenagens do Judiciário e do MPU: você, servidor público. Pelas suas mãos passam
a liberdade, a vida e o bem-estar de milhares de pessoas. Com sua competência, seriedade
e dedicação, você constrói, a cada dia, um país mais justo e mais humano.

Por tudo isso, parabéns, servidor! Você nos enche de orgulho por seu papel na socieda-
de. Você nos enche de satisfação pela oportunidade de também servi-lo. E, acima de tudo,
pela oportunidade de caminhar ao seu lado na luta por um futuro melhor.

HOJE A NOTÍCIA É VOCÊ

EDIÇÃO ESPECIAL
28 DE OUTUBRO

DIA DO SERVIDOR
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BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 28/10/2008

Arte e cultura é o tema da Semana do Servidor no TST, entre 3 e
7 de novembro. A programação começa com o show da cantora
Myrlla Muniz (foto), com repertório de compositores consagrados:
Villa-Lobos, Pixinguinha, Noel Rosa, Luiz Gonzaga, Tom Jobim e
Chico Buarque, entre outros. O show terá a participação muito
especial do compositor Evaldo Golveia, além dos convidados da
cantora: Nilson Lima, Cely Curado e João Marinho.

No encerramento da semana o TST oferece uma atração aberta ao
público em geral: a peça “Como passar em concurso público”, da
Cia. de Comédia G7. Durante os servidores também poderão curtir
oficinas de canto, exposições, palestras e sessões de cinema. Infor-
mações pelo e-mail cdep@tst.gov.br.

A oficina “Drinks e coquetéis sem álcool” é um dos destaques
da programação do TRF, também planejou uma semana
especial, de terça (28) a quinta-feira (30). A oficina acontece
no dia 30, no refeitório do edifício sede 1. Estão na
programação  o lançamento do livro de poesias da servidora
Cristina Flores e a exposição de fotografia do servidor Mauro
Puttini, além da apresentação do coral dos servidores.

O TRT oferecerá um happy hour para os servidores no dia 31, das
17h30 às 19h, no edifício sede. No evento haverá um sarau onde os
interessados poderão mostrar seus talentos artísticos e culinários.

Devido às intensas atividades com as eleições, o TSE adiou as
comemorações do dia do servidor para a primeira semana de no-
vembro, de 3 a 7. Estão programadas  palestras, oficinas e seminá-
rios para o evento, batizado de Conectse. O encerramento, com
muita classe, será na Academia de Tênis, na sexta-feira.

O STF agendou para os servidores momentos de descontração
com a Cia. de Comédia G7, que se apresentará no dia 29 de outu-
bro. O TRE oferecerá oficinas sobre saúde e gestão ambiental,
entre os dias 30 e 31.

No MPU e no STJ as comemorações foram antecipadas para a
semana de 20 a 24 de outubro, com várias atrações, entre pales-
tras e oficinas. O STJ realizou também a tradicional Corrida do
Judiciário, no sábado, dia 25. Em sua quinta edição, a corrida con-
tou este ano com 450 participantes – um aumento de mais de
900% em relação à primeira competição.

E vai rolar

a festa...

Myrlla Muniz

canta no TST

dia 3/11

A Cia. de ComédiaG7 se apresentano TST e no STF

A exposição Foto-

Grama estará no

TST de 3 a 6/11

RUBENS CERQUEIRA

USHA VELASCO


