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Ele vai ter que 
nos ouvir!

O Procurador Geral da República tem sistematicamente deixado de ouvir seus servi-
dores. Foi assim durante o PCS e agora nas mudanças da jornada de trabalho. Em 
resposta a essa postura os servidores realizam no dia 12 de abril, a partir das 13h30, em 

frente à PGR, um grande ato em defesa de uma jornada mais justa e produtiva. Os servidores pro-
metem se unir e fazer a maior manifestação que o Ministério Público já viu. E eles já mostraram que 
têm força: no período entre 19 e 23 de março, o MPDFT fez greve com sucesso. E, se preciso for, 
todos os ramos do MPU vão parar.

Além dos servidores, esse grande ato espera contar com o apoio dos membros do Minis-
tério Público. Afinal são diversos e consistentes os estudos que atestam que a jornada de 7 
horas é mais produtiva, que os gastos são minimizados, que os problemas de saúde, oca-
sionados com o aumento do desgaste do servidor, são reduzidos e que mais empregos são 
gerados, entre outras vantagens.

 O Sindjus tem disponibilizado todos os recursos para garantir o sucesso da cam-
panha pelas 7 horas seguidas de jornada. Para reunir o maior número de pessoas 
possível, desde o dia 8 de abril, o sindicato mandou veicular um VT no programa Fan-
tástico, da TV Globo, convocando todos os servidores para esta batalha. O VT será 
exibido também nos intervalos do Jornal Nacional, no Bom-Dia DF e no Jornal da 
Globo nos dias que antecedem o grande ato.
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Data: 12/04
Hora: A partir das 13h30
Local: Em frente à PGR

Chegou a hora: ajude a 
construir um Ministério 
Público mais eficiente 
a partir de uma jornada 
mais justa e produtiva. 
Sua participação é 
decisiva nesta luta.
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O Procurador-Geral precisa 
assistir Tempos Modernos

Nesta semana, durante todos os 
dias, uma comissão de servidores 
estará convidando os membros, os 

servidores e os visitantes a assistirem no 
dia 12 de abril, filmes que mostram a visão 
defasada sobre gestão de pessoas que 
tem o atual Procurador Geral da Repúbli-
ca. Sua gestão, voltada para o aumento 
da jornada, não pensa que o trabalhador 
precisa de tempo para se especializar, 
para cuidar da sua saúde, para se relacio-
nar com o mundo, que produz milhões de 
informações por minuto.

Além de mobilizar seus colegas de 
setor, você tem o papel de disseminar os 
ensinamentos do filme. Quem sabe assim, 
o Procurador-Geral se dê conta de que, 
em plena era do conhecimento, o servidor 
não pode estar fadado a trabalhar como 
nos tempos da corrida industrial, com jor-
nadas desumanas. Um desses filmes é o 
clássico “Tempos Modernos”, de Charles 
Chaplin, lançado em 1936. 

Tempos Modernos 

É o último filme mudo de Chaplin. A figura central do filme é Carlitos, que 
após ser internado por causa de uma estafante jornada de trabalho se 
transforma em líder grevista. O filme focaliza a vida do trabalhador na 

sociedade industrial caracterizada pela produção com base no sistema de linha 
de montagem e especialização do trabalho. É uma crítica à “modernidade” e 
ao capitalismo representado pelo modelo de industrialização, onde o operário 
é engolido pelo poder do capital e perseguido por suas idéias “subversivas”.  
Mostra ainda que a mesma sociedade capitalista que explora o proletariado, 
alimenta todo o conforto e diversão para a burguesia. 

Assembléia do MPDFT

Conforme decidido na Assembléia do dia 23 de março, os servidores do 
MPDFT vão continuar em estado de greve, com uma forte agenda de 
mobilização nesta semana. Com a greve, os servidores do MPDFT conse-

guiram chamar a atenção do problema da jornada em todos os ramos do MPU 
do Distrito Federal e do Brasil.

Fortalecidos pelo sucesso da paralisação e pelo documento que atesta o 
comprometimento do procurador-geral de Justiça, Leonardo Bandarra, com 
uma jornada de 7 horas, varias atividades serão realizadas no setor do MPDFT 
com o objetivo de chamar de servidores para o ato do dia 12, na PGR. 

Como parte dessa agenda, está marcada para a próxima terça-feira 
(10/04), na sala de treinamento, às 13h30, uma Assembléia para avaliar as 
ações feitas durante a semana e programar alguns passos para o dia 12. 


