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PROMOÇÃO ENTRE 
DE TANQUE CHEIO

Para marcar o lançamento do Sindjus Club, o 
Sindjus-DF preparou uma grande promoção de ca-
dastramento, inspirada em uma das ofertas mais 
queridas da plataforma, conhecida como “Tanque 
Cheio”. Vai funcionar assim: ao realizar o cadas-
tro, o filiado poderá gerar até dois vouchers de 20 
litros de gasolina pagando apenas R$ 3,69 o litro, 
para utilização nos postos conveniados até 15 de 
novembro de 2020. Esse cadastro deverá ser feito 
pelo endereço eletrônico abaixo:

www.sindjusclub.org

Passo-a-passo:
1 – No canto superior direito do site, clique no 
link “Ativar Conta”;
2 – Preencha os dados solicitados e, depois, clique 
em “Ativar Conta”;
3 – Feito isso, você receberá suas informações de login 
e senha por email cadastrado no banco de dados 
do SINDJUS-DF.
No próprio e mail acessar o link que te redirecionará para 
o site com a senha recebida por email, você preencherá
campos obrigatórios para utilização dos benefícios;
4 – Já no portal, após o preenchimento dos campos 
obrigatórios, clique no ícone “Combustível”;
5 – Por fim, basta seguir as instruções para gerar 
os seus vouchers;

Seja muito bem-vindo ao nosso Sindjus Club.
Um mundo de vantagens para você!

UM MUNDO DE 
VANTAGENS PARA VOCÊ



SINDJUS-DF 
FORMALIZA 
PARCERIA 
HISTÓRICA 
COM LEGIS 
CLUB BRASIL 
E LANÇA O 
SINDJUS CLUB

A sede do Sindilegis, na 610 Sul, foi palco do 
lançamento oficial do Sindjus Club, marcado pela 
solenidade de assinatura do contrato com o Legis 
Club Brasil.

Os coordenadores do Sindjus-DF Costa Neto, 
Chico Vaz, Ednete Bezerra, Anderson Ferreira, Gi-
sele Sérgio e Júlio Horta, ao lado do presidente do 
Sindilegis e novo presidente eleito do Legis Club 
Brasil, Petrus Elesbão, e de outros diretores do clu-
be de vantagens, participaram deste marco que le-
vará aos filiados do Sindjus-DF um grande clube de 
benefícios, com milhares de convênios e vantagens 
exclusivas.

Atenção: o maior Sindicato da nossa categoria 
do País agora é parceiro do maior clube de benefí-
cios do Brasil. Essa é mais uma conquista da atual 
Diretoria do Sindjus-DF em benefício de seus filia-
dos no ano em que a instituição completa 30 anos 
de história.

Para o coordenador-geral do Sindjus-DF, Costa 
Neto, no mês em que comemoramos o Dia do Ser-
vidor, a assinatura do contrato com o Legis Club 
Brasil e o lançamento do Sindjus Club, vai trazer 
grandes benefícios e uma infinidade de vantagens 
aos servidores filiados. “Esse é um momento de 
muita felicidade para a atual diretoria do Sindjus-
-DF e uma prova de que atuamos em várias frentes, 
sempre em prol da categoria e dos filiados, buscan-
do de todas as formas oferecer mais qualidade de 
vida a todos”, disse com todo orgulho.

“Temos sofrido inúmeros ataques do Governo. 
Por isso, o momento é de união, de estreitar re-
lações e de firmar parcerias que tragam aos ser-
vidores do PJU e MPU uma série de convênios, 
benefícios e vantagens. É fundamental, ainda, con-
vergir os esforços na defesa do País, da sociedade, 



dos serviços e dos servidores públicos. Ao lado do 
Sindilegis, lançamos projetos impactantes como 
Gente que Inspira e Salve o Som, combatemos a 
Reforma da Previdência e, agora, lutamos contra 
a PEC 32/2020 (Reforma Administrativa). São dois 
sindicatos de prestígio e referência nacional, que 
têm se notabilizado pelo compromisso exclusivo 
com a categoria”, completou Costa Neto.

O presidente do Sindilegis e atual presidente do 
Legis Club Brasil, Petrus Elesbão, também celebrou 
o bom relacionamento com o Sindjus-DF. Elesbão 
enalteceu a parceria das entidades nas atuações 
em defesa dos servidores e destacou a luta contra 
a Reforma Administrativa, demonstrando imensa 
preocupação e a necessidade de se construir uma 
ampla união: “Trata-se de uma proposta absurda, 
que com o tempo vai acabar com o serviço público. 
O brasileiro merece um bom serviço público e não 
o fim dele. Nossa meta, como servidores, é servir 
buscando qualidade e eficiência”, disse.

Para o presidente do Sindilegis, os governantes 
colocam pessoas não qualificadas para cuidar do 
serviço público, que não conhecem como funcio-
na a máquina pública. Eles estão vendo o serviço 
público por meio de uma planilha e dizendo que 
é preciso cortar despesas, mas não sabem o que 
estão fazendo. “Vamos à luta sim, vamos mostrar 
que eles estão errados, vamos mostrar nossas pro-
postas, porque o servidor público também é propo-
sitivo. Vamos juntos, Sindilegis e Sindjus-DF, para a 
luta. Não vai ser fácil, mas nossas demandas têm 
que ser respeitadas. E o que conquistamos também 
precisa ser respeitado. Trabalhamos sempre por um 
serviço público de qualidade”, explicou.

Dentro de todo esse contexto, a parceria entre 
Sindjus-DF e Legis Club Brasil tem uma importân-
cia toda especial. Fruto de uma interlocução de 
vários anos, essa união promete fortalecer ainda 
mais o Sindjus-DF e dar aos filiados melhor quali-
dade de vida. Além disso, o Legis Club é um clube 
de benefícios dos servidores públicos, que conhece, 
melhor do que qualquer outro, suas necessidades 
e demandas.



‘A Reforma Administrativa trará 
prejuízo para toda sociedade’, afirma 
especialista do Sindjuf-SE em live com 
participação do Sindjus-DF

O advogado e especialista em processo civil e estudos 
constitucionais, Marcel Costa Fortes, afirmou, durante live 
realizada nesta quarta-feira (4) pelo Sindicato dos Traba-
lhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe 
(Sindjuf-SE), que a PEC 32/2020, que trata da Reforma Ad-
ministrativa, trará prejuízos a curto, médio e longo prazos 
para toda sociedade.

“A PEC 32/2020, que já está tramitando no Congres-
so Nacional, é uma verdadeira hecatombe. Uma catástrofe 
para o serviço público, para os servidores públicos e porque 
não dizer para a sociedade de uma forma geral”, lamentou 
o especialista.

A live contou com a participação do coordenador-geral 
do Sindjus-DF, Costa Neto, e teve o objetivo de explicar 
as mudanças trazidas pelo texto da Reforma Administrati-
va e como elas afetarão diretamente as carreiras do Poder 
Judiciário e do MPU. O coordenador-geral do Sindjus-DF 
parabenizou pela iniciativa do evento.

“Parabéns ao Dr. Marcel e ao Sindjuf-SE, que estão se 
colocando à disposição da categoria nesse momento tão 
importante, para nos trazer valiosas informações e conhe-
cimento acerca da Reforma Administrativa, que tão grave 
é para os serviços e para os servidores públicos”, elogiou 
Costa Neto. 

A palestra virtual abordou diversos aspectos da PEC 32, 
pontuando os principais itens que trarão efeitos nocivos para 
os servidores públicos, em especial para aqueles do Poder 
Judiciário e do MPU. De acordo com o coordenador jurídico 
do Sindjuf-SE, José Nicodemos, a proposta irá afetar tanto os 
servidores ativos quanto os aposentados.

“O intuito da live é trazer um pouco de esclarecimento 
e tentar dirimir as dúvidas dos servidores do poder judiciá-
rio a respeito dessas mudanças legislativas que o governo 
federal está tentando implementar e que trarão certamente 
efeitos nocivos para os servidores públicos como um todo”, 
pontuou.



Ainda participaram da live o 
representante do Sindicato dos 
Trabalhadores da Justiça Federal 
no Ceará (Sintrajufe-CE), Jusce-
lino Mourão Alcantara, o diretor 
administrativo do Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário Fe-
deral do Estado do Espírito Santo 
(Sinpojufes), Robson Amaral, e o 
Coordenador-geral do Sindicato 
dos Trabalhadores no Poder Judici-
ário Federal no Tocantins (Sindiju-
fe-TO), Jairo Bonfim.

Sinpojufes declara 
apoio total e 
incondicional ao 
Sindjus-DF pela 
desfiliação da 
Fenajufe

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário 
Federal do Estado do Espírito Santo (Sinpojufes) 
divulgou nota de apoio ao Sindjus-DF em relação 
à decisão histórica de desfiliação da Fenajufe. As-
sim como fizeram outros sindicatos, o Sinpojufes 
se posiciona de forma contrária às práticas nefas-
tas adotadas pela Fenajufe e que demonstram to-
tal falta de sensibilidade por parte da Federação 
em não defender os reais interesses da categoria.

Colocando a decisão democrática e legítima do 
8º Congresso do Sindjus-DF como um norte para 

outros estados, o Sinpojufes afirma que o proces-
so de ruptura da confiança entre os sindicatos de 
base e a Federação parece um caminho sem volta.

Segundo o Sinpojufes, a desfiliação do maior 
Sindicato da nossa categoria de todo o País refor-
ça a necessidade de refletir as práticas e o futuro 
da Fenajufe.

O Sindjus-DF agradece o relevante apoio ex-
pressado pelo Sinpojufes, reafirmando o compro-
misso da entidade com a defesa exclusiva da pau-
ta dos servidores do PJU e MPU, sem existência 
de qualquer vinculação partidária ou defesa de 
interesses alheios à nossa categoria.



Piscinas, 
churrasqueiras e 

restaurante do Cefis 
voltam a funcionar 

a partir de 7 de 
novembro. 

Confira as regras 
de utilização

No próximo dia 7 de novembro, o Cefis, espaço de lazer 
dos filiados do Sindjus-DF, respeitando as regras do Decre-
to 41.214/2020 do Governo do Distrito Federal, reabrirá as 
piscinas, o restaurante e as churrasqueiras para os filiados e 
seus dependentes.

Embora a estrutura do clube passe a funcionar quase que 
totalmente, algumas regras devem ser cumpridas para res-
guardar a saúde e a segurança dos usuários. Confira:

– O uso da piscina está limitado a 30 pessoas 
simultâneas;

– As mesas do restaurante terão um espaço de 2 
metros de distância;

– A entrada no clube só será autorizada median-
te uso de máscara de proteção;

– Será aferida temperatura na entrada do clube;

– Será permitido o aluguel de duas churrasquei-
ras grandes (capacidade 50%), mediante agenda-
mento, limitadas a 20 pessoas na área;

– Será liberada apenas uma churrasqueira pe-
quena (conjugada) com capacidade limitada a 10 
pessoas, mediante agendamento;

– A sauna não reabrirá.

O Clube

O Cefis estava fechado desde março de 2020, em razão 
da pandemia do novo coronavírus. O processo de reabertura 
foi gradual, para preservar a saúde e vida dos filiados do 
Sindjus-DF.

Localizado a apenas 30 km de Brasília, no Núcleo Ru-
ral Casa Grande, o Cefis é um complexo de lazer que fica 
em meio à natureza, sendo ideal para descanso, esportes e 
entretenimento. O espaço ainda conta com churrasqueiras, 
campo de futebol, quiosque com sinuca e muito mais.



Novembro Azul: 
Sindjus-DF alerta sobre a importância 

dos homens cuidarem da saúde

A pandemia de Covid-19 tomou conta dos noticiários e 
da preocupação das pessoas, trazendo-nos a necessidade 
de uma série de cuidados em nosso dia a dia. No entanto, 
não podemos nos esquecer de outras lutas importantes 
em prol da Saúde, como a luta contra o Câncer de Prós-
tata que marca a campanha “Novembro Azul”, abraçada 
mais uma vez pelo Sindjus-DF.

A campanha mundial enfoca a prevenção, diagnósti-
co e tratamento do câncer de próstata, e traz à tona a 
importância de os homens cuidarem da saúde de forma 
integral, pois culturalmente eles costumar dedicar menos 
atenção à saúde que as mulheres. E essa campanha busca 

mudar essa visão, difundindo a ideia de que o homem 
também precisa se cuidar sim.

Embora seja o tipo mais comum de câncer a afetar a 
população masculina, causando a morte de 28,6% dos 
homens, por medo, vergonha ou desconhecimento, mui-
tos não dão a devida importância a esse assunto.

Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), estima-se que para cada ano sejam diagnosticados 
cerca de 68 mil novos casos de câncer de próstata, levan-
do a morte 15 mil homens.

Quando combina-
dos, os exames iniciais 
(sangue e toque retal) 
garantem o diagnósti-
co precoce da doença, 
que é o melhor remédio 
para combater o câncer.

Dessa forma, o Sind-
jus-DF salienta a impor-
tância do autocuida-
do, que é um gesto de 
amor. O homem cresce 
ouvindo que precisa 
ser forte, que não pode 
chorar, que necessita 
suportar tudo, porém, 
está na hora de ouvir 
que não é vergonha 
alguma se cuidar. Ho-
mens que se cuidam 
continuam sendo ho-
mens, porém, homens 
saudáveis e felizes



categoria sobre 
destaques da 
agenda do 
Congresso Nacional 
desta semana

O Sindjus-DF divulga a agenda semanal do 
Congresso Nacional, que está bastante compro-
metida em razão das eleições municipais, visto 
que muitos parlamentares estão em campanha 
em suas bases. No entanto, o Sindicato continua 
atento à tramitação de propostas de interesse 
dos servidores públicos, bem como aos bastido-
res legislativos.

A grande mídia continua pressionando pela 
aprovação da PEC 32/2020. A Revista Veja deste 

Informa

O Sindjus-DF divulga a agenda semanal do Congres-
so Nacional, que está bastante comprometida em 
razão das eleições municipais, visto que muitos par-
lamentares estão em campanha em suas bases. No 
entanto, o Sindicato continua atento à tramitação 
de propostas de interesse dos servidores públicos, 
bem como aos bastidores legislativos.

A grande mídia continua pressionando pela apro-
vação da PEC 32/2020. A Revista Veja deste final de 
semana trouxe uma matéria sensacionalista, afir-
mando no título que “A cada ano sem a reforma 
administrativa, governo perde R$ 24 bilhões”. Se-
gundo reportagem, o valor é a estimativa de eco-

nomia que país teria com a aprovação do projeto, 
segundo estudo do CLP. Isto é, há um lobby pesa-
do pró-reforma que necessita ser enfrentado com 
união e determinação.

De acordo com levantamento feito pela Queiroz As-
sessoria Parlamentar e Sindical, que tem subsidiado 
as ações da Diretoria do Sindjus-DF com informa-
ções em tempo real e análises técnicas, a Câmara 
dos Deputados poderá apreciar as Medidas Provi-
sórias 992/2020, que dispõe sobre o financiamen-
to a microempresa e empresa de pequeno e médio 
porte; MP 993/2020, que autoriza a prorrogação de 
contratos por tempo determinado no âmbito do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria – INCRA; e o Projeto de Lei (PL) 4199/2020, que 
institui o Programa de Estímulo ao Transporte por 
Cabotagem – BR do Mar.

O Senado Federal poderá votar o PL 3819/2020, que 
trata do transporte terrestre coletivo interestadu-
al; o PL 3877/2020, sobre depósitos voluntários das 
instituições financeiras; e o PLP 19/2019, que versa 
sobre os mandatos do presidente e dos diretores do 
Banco Central.

O Congresso Nacional também poderá realizar ses-
são para votação de vetos, cabendo destacar o Veto 
56/2019, que versa sobre o pacote anticrime; Veto 
26/2020 da desoneração da folha de pagamentos; e 
o Veto 30/2020, sobre o novo Marco Legal do Sane-
amento básico.

categoria sobre 
destaques da agenda 
do Congresso Nacional 
desta semana


