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

Filiado à CUT/FENAJUFE BOLETIM  SEMANAL

Depois de tantas injustiças sofridas e golpes 
desferidos sem qualquer compaixão, os 
servidores do MPU e do Judiciário estão de 
luto velando seus contracheques, a autonomia 
constitucional garantida aos Poderes da 
Repúbl ica e a con�ança que um dia 
depositaram nos presidentes do STF e no PGR. 
A Justiça, que são os servidores, agoniza 
diante do descaso, das humilhações, das metas 
e arrochos do governo Dilma.

Nossa categoria, que é de luta, declara luto e 
se assume insatisfeita com a desvalorização 
salarial, com o tratamento diferenciado entre 
servidores x magistrados/procuradores, com a 
falta de uma política permanente de 
valorização...

No dia 24 (terça-feira), vamos fazer um 
apagão, com grande ato, às 14h, em frente ao 
Congresso Nacional, no gramado da Alameda 
dos Estados, reunindo todos os insatisfeitos. Se 
você está insatisfeito, independentemente do 
motivo de sua insatisfação, vista preto e junte-
se a nós. O Sindjus convoca todos os 
insatisfeitos ao grande ato do dia 24, com 
roupas pretas e guarda-chuvas pretos, em 
alusão ao luto pela Justiça, a lutarem pela 
inclusão dos recursos na LOA.

No dia 24 paralise suas atividades em 

luto pela Justiça

No dia 24, vamos soltar o nosso grito de 
insatisfação, de indignação, de dor, porque 
nossa categoria sangra e o reajuste linear não 
estanca a hemorragia causada pela in�ação. Se 
você está doido da vida com o fato de 
magistrados e procuradores receberam auxílio-
moradia, aumento de 80% nas diárias e outros 
privilégios enquanto �camos com migalhas, 
venha colocar isso pra fora. Se você não se 
conforma com a alta das mensalidades 
escolares, das tarifas de energia e água, e da 
gasolina, vista preto e proteste conosco.  

Se você está indignado com a falta de pulso de 
Lewandowski, venha para o ato do dia 24. Se 
você está decepcionado com Janot que tinha 
tudo para colocar �m a Era Gurgel, solte a voz 
da garganta. Se você está sofrendo assédio 
moral, venha se somar aos guarda-chuvas 
pretos. Se você culpa Dilma, o PT e essa base 
aliada por quase uma década de arrocho, venha 
para o ato do dia 24. Se você se sente 
injustiçado, não �que em seu local de trabalho, 
como se tudo estivesse bom, venha para a rua, 
pois a rua é o palco dos insatisfeitos. 
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TODOS DE PRETO E GUARDA-CHUVA PRETO

do Judiciário e do MPU

Apagão

DIA 24
às 14h, Ato
no Congresso 


