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O servidor público ainda não tem o devido reconhecimento pe-
las autoridades dos Três Poderes da República e pela população. 
Isso porque durante muitos anos a mídia realizou campanhas nega-
tivas, criando a imagem de que no funcionalismo todos trabalham 
pouco, ganham muito e têm inúmeras regalias. O estereótipo do 
servidor que pendura o paletó na cadeira no início do expediente e 
some das repartições durante o dia todo foi bastante difundido em 
novelas, peças e filmes. Enfim, ao longo do tempo, propositalmente, 
foi criada uma caracterização que foge à realidade do servidor que 
não poupa esforços para bem servir à sociedade.

A verdade é que servidor público trabalha e muito. No Judiciário, 
por exemplo, há metas rigorosas a serem cumpridas. E, comparan-
do com outras carreiras e a crescente inflação, os salários estão 
bastante defasados. Esses servidores têm sofrido com a perda do 
poder de compra, pois a inflação vem consumindo seus vencimen-
tos congelados. Regalias? Os novos servidores já não se aposentam 
mais com salário integral. A estabilidade, tão necessária para cum-
prir o trabalho com isenção, está ameaçada. O problema é que a 
mídia se aproveita de exceções para fazer um estardalhaço.

No Judiciário e no MPU, por exemplo, embora muitos servidores 
tenham a mesma formação de juízes e procuradores – bacharéis 

Festa do Dia
do Servidor

29 de outubro
no Cefis

Sindjus-DF lança campanha 
de valorização do servidor

em Direito – e executem trabalhos ligados diretamente a essa 
área, estão longe de ganhar como tais. No imaginário da socie-
dade, por conta da deturpação da mídia, o Poder Judiciário e 
o Ministério Público da União são formados por magistrados e 
promotores. Ignoram o universo de servidores que, cumprindo 
suas diversas atribuições, são responsáveis por colocar essas 
instituições em funcionamento.

Ciente dessa realidade e da necessidade de mudarmos esse 
cenário, o Sindjus-DF, em alusão ao Dia do Servidor, lançará, no 
dia 28 de outubro, em várias mídias, uma campanha de valoriza-
ção do servidor público, em especial, dos servidores do Judiciá-
rio e do MPU. A campanha, que tem como mote “sou servidor(a), 
eu também sou a Justiça” tem o intuito de trabalhar a verdadeira 
imagem daqueles que se dedicam diariamente à construção da 
Justiça em vários níveis.

Acompanhe a veiculação das peças publicitárias nas mídias 
e abrace essa campanha, compartilhando-as em suas redes 
sociais. Essa campanha positiva é mais do que uma homena-
gem do Sindjus-DF aos servidores do Judiciário e do MPU, é um 
instrumento para que se possa fazer Justiça com aqueles que 
fazem a Justiça.

fo
to

: K
ils

on
 R

ica
rd

o



EXPEDIENTE  

Boletim Sindjus-DF |  www.sindjusdf.org.br 
E-mail: atendimento@sindjusdf.org.br 

Texto: Daniel Campos 
Designer: Rose Gomes

Coordenadores gerais: Costa Neto  (TRE/
DF), Chico Vaz  (STJ); Coordenadores de 
Administração e Finanças: Devair Lima 
(TJDFT), Gilmar Saraiva (TRF), Roberto 
Jovane (TJDFT);  Coordenadora de Assun-
tos Jurídicos e Trabalhistas: Neuza Ferreira 
(TST); Coordenadores de Comunicação, 
Cultura, Esporte e Lazer: Ednete Bezerra 
(STJ), Paulo Setubal (TJDFT); Coordenador 
de Formação e Relações Sindicais: Josivam 
Evangelista (TJDFT).

Atenção!!!
Não perca a exibição da nossa campanha 
nas TVs e Rádios no próximo sábado (28/10)

No domingo (29/10), para festejar o Dia do Servidor, haverá uma série de atrações no 

Cefis, inclusive, a inauguração oficial das obras de revitalização das piscinas. Haverá 

ainda música ao vivo, festival de chope e arroz carreteiro da melhor qualidade.

Cada filiado terá direito a uma caneca gratuita e poderá adquirir mais canecas para 

seus dependentes e convidados no valor de R$10,00 (dez reais) a unidade. A caneca 

dá direito a chopp Stadt Bier à vontade. No almoço, será servido um arroz carreteiro 

feito no tacho. Cada filiado terá direito a dois tickets-almoço gratuitos, isto é, a dois 

pratos de arroz carreteiro. Caso deseje adquirir mais tickets para o arroz carreteiro, 

será cobrado o valor de R$10,00 (dez reais) por prato.

Os interessados devem confirmar presença até às 15h de sexta-feira ligando no 

3212-2613 (SAF).

ATENÇÃO: Os filiados devem comprovar filiação por meio da 

carteirinha do Sindjus-DF ou apresentar documento com foto.

Um dia especial para 
o servidor no Cefis

TELEVISÃO
sábado(28/10)

Rede Globo - Intervalos comerciais:
Jornal Hoje: a partir das 13h20
Caldeirão do Huck: a partir das 15h55
Jornal Nacional: a partir das 20h30

Record - Intervalos comerciais:
Cidade Alerta: a partir das 17h30 

Veja também a partir 
do dia 28/10

Outdoors
EPTG (2), ESTRUTURAL (2), EPIA (1)

Busdoors
10 zebrinhas no Plano Piloto 

Rodoviária
Painéis e Totens

Locais de trabalho
Cartazes, faixas, flyers, camisetas, 
boletins 

TVs das Lotéricas

Redes sociais
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RÁDIO
sábado(28/10) 
Bandnews: das 6 às 18h;
CBN:  das 12 às 20h;
Clube FM: das 7 às 19h.


