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 “A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior 

número de pessoas”. (Michel de Montaigne) 

JFAC comemora Dia do Servidor 

 
O Dia do Servidor Público surgiu através do Conselho 

Federal do Serviço Público Civil, homenageando a criação 

das leis que regem os direitos e deveres dos servidores 

públicos - Decreto Lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939. O 

que motivou a criação da data pelo Conselho, em parte, foi a 

fundação do Departamento Administrativo do Serviço Público do Brasil, em 1938. 

Na maioria dos estados e municípios brasileiros, o Dia do Servidor Público é considerado facultativo para os 

profissionais da área. Assim, o artigo 236 da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 determina, oficialmente, 28 de 

outubro como o Dia do Servidor Público no Brasil. 

Para comemorar essa data a SJAC realiza na semana de 24 a 28 de outubro várias atividades na área da saúde e cultura. 

A primeira será a ação Cuidando da Saúde, com o apoio do Centro de Saúde Rosângela Pimentel, antigo parceiro da 

Seccional, nos dias 24 e 25 (segunda e terça), das 08h30 às 16h.  

Algumas ações que serão realizadas: 

1. Aferição de pressão arterial; 

2. Teste de glicemia – de preferência em jejum; 

3. Teste rápido (hepatite B e C, HIV e sífilis); 

4. Roda de conversa com Fisioterapeuta pélvica (14 horas – 24/10) 

5. Palestra com a psicóloga Michela Lima- “Psicoterapia: um valioso recurso 

frente ao sofrimento” (14 horas-25/10); 

6. Consultoria de maquiagem; 

7. Vacinação – trazer a carteira de vacinação 

 HEPATITE B 

 FEBRE AMARELA 

 TÉTANO 

Nos dias 27 e 28 (quinta e sexta), das 9h às 16h, será realizada a Feira de Talentos, que contará com recitação de 

poesias, apresentação de Tai Chi Chuan, exposição de fotografias e apresentações musicais. As atividades serão 

desenvolvidas no hall e nas salas do auditório da Seccional.  

Lembrando que o feriado da data de 28 de outubro (sexta-feira) foi transferido para a data de 31 de outubro (segunda-

feira), com isso, além de aproveitarem a semana de comemorações pelo seu dia, os servidores poderão desfrutar de alguns 

dias corridos de descanso.  

 

 Outubro Rosa 
Magistrados, servidores e estagiários da 2ª Vara da SJAC 

se mobilizaram em prol do Outubro Rosa. A campanha 

surgiu em 1990, na Primeira Corrida pela Cura, 

realizada em Nova York, quando o laço cor-de-rosa foi 

lançado  pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e 

tem por objetivo esclarecer toda a população acerca da 

importância da prevenção e do diagnóstico precoce do 

câncer de mama. Informação ainda é a melhor forma de 

prevenção! 

 


