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Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras
Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência

Dia de luta!
8 DE MARÇO

ASSEMBLEIA GERAL
8 de março, às 15h

Em frente ao Fórum Pedro Lessa
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Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Rodrigo Carneiro O. Tielzmann
Técnico Judiciário da JT Barra Funda

Comeeeeça o jogo em Brasília! Servidores 
zero, Burocratas também zero. Os servidores 
fazem mais um de todos os seus jogos fora de 
casa e com mais de 10 anos sem vitórias! Os 
burocratas provocam dizendo que a vitória dos 
Servidores afeta o orçamento. O reajuste rola e 
os servidores tocam o reajuste e seguem para 
o ataque com muita garra e protesto. Os buro-
cratas respondem com um chutão pra lateral 
e muitos xingamentos. Os servidores botam o 
reajuste no jogo, passam pela CTASP, dão um 
chapéu na CFT e passam pela CCJC pra ficarem 
frente a frente com a Plenária que, depois de 
driblada, dá um carrinho por trás num lance 
pra cartão. Silêncio no estádio. O árbitro, tam-
bém de Brasília, disse que não foi nada. Parali-
sação do jogo e retirada do servidor atingido. 
Depois do recesso, ou melhor, da paralisação, o 
jogo recomeça e de novo um lance para cartão: 
obstrução. Ele manda seguir. Aí os burrocratas, 
ops, os burocratas fazem substituições bo-
tando a equipe do SENADO. Fim do primeiro 
tempo. Reunião entre os jogadores burocratas, 
o árbitro e a Federação: “ta” rolando um bicho 
com a renda do público pagante de 200 mi-
lhões de pessoas. 

Segundo tempo: os servidores continuam 
atacando com muita garra e protesto e os 
Burocratas armam uma retranca, seguram 

o reajuste e ficam só recuando pro goleiro. O 
árbitro diz que é lance normal. Aí os servidores 
tentam a negociação e nada. Aí, com o reajuste 
em jogo, desarmam a jogada dos burocratas, 
driblam a CTASP, enfiam o reajuste debaixo 
das pernas da CFT e dão o drible da vaca na 
CCJC, que alega impedimento dos servidores 
e o árbitro atende. O reajuste volta pro jogo e 
outra vez os servidores tocam o reajuste, pas-
sam pelo capitão dos burocratas, que agarra 
os servidores pela camisa na área e o árbitro 
não marca pênalti, mas falta fora da área. Os 
servidores driblam de novo a retranca da CFT, 
a CCJC, passam pelo atacante dos burocratas, 
que fica resmungando, e chuta pro gol vaziiiiio 
com o goleiro já vencido. O reajuste vai indo pro 
gol e...ahhhh!, bate na trave! Aí vem o rebote 
e o capitão dos servidores, emprestado dos 
burocratas, Ministro do Supremo, corre, pega o 
reajuste, faz firula com os burocratas e vai se-
gurando o jogo, chegando a recuar o reajuste 
pro artilheiro dos servidores, que devolve pra 
ele, que mais uma vez segura o jogo prote-
gendo o reajuste. A torcida entra em delírio de 
ansiedade e pede: faz o gol, seu Ministro!

Na sexta-feira, 10, representantes 
do Sintrajud tiveram mais uma reu-
nião mensal com o desembargador 
presidente do TRT-2, Wilson Fer-
nandes. Participaram do encontro a 
diretora do Sindicato Lynira Sardi-
nha, oficial de justiça da JT Cubatão; 
os servidores Fabiano dos Santos, 
Marcus Vergne e Henrique Sales, 
da JT Barra Funda; Claudia Morais, 
oficial de Justiça da JT Barra Fun-
da; e Márcio Castro, servidor da JT 
Guarulhos; além do advogado Cesar 
Lignelli, do departamento jurídico 
do Sintrajud.

Desta vez, a principal reivindica-
ção tratada durante a reunião foi o 
pagamento de horas extras para os 
servidores. Devido à grande deman-
da de trabalho, muitos servidores 
acabam tendo que realizar trabalho 
em horas extraordinárias que nem 
estão sendo pagas e nem virando 
banco de horas. “Muitos de nós aca-
ba ficando além do horário porque a 
demanda é muito grande e exige isso 
de nós”, afirmou Márcio Castro.

O Sintrajud já encaminhou um 
requerimento para solicitar os valo-
res pagos nos últimos anos de horas 
extras para os servidores, para saber 
quanto isto representa no orçamento 
geral do Tribunal. “O ideal seria que 
ninguém precisasse fazer hora extra, 
mas não é nossa realidade, precisa-
mos pensar numa mediação para 
pagamento das horas, autorizadas 
pela chefia imediata”, declarou Mar-
cus Vergne, servidor da JT e diretor 
de base do Sintrajud.

O Presidente do TRT-2 afirmou 
que, por hora, não há regulamen-
tação para horas extraordinárias; 
portanto, nenhum diretor de vara 
pode pedir para os servidores fica-
rem além do seu horário, pois é uma 
prática irregular. No entanto, a partir 
dos dados solicitados pelo Sintrajud, 
o desembargador analisará quan-
to isto representa no orçamento do 
Tribunal para saber se é possível en-
caixar no orçamento. O tema voltará 
a ser debatido na próxima reunião, 
que acontecerá no dia 10 de março.

O TRE ainda aguarda crédi-
tos complementares do Tribunal 
Superior Eleitoral para quitar o 
pagamento das horas extras tra-
balhadas pelos servidores du-
rante as eleições municipais do 
ano passado. A informação foi 
transmitida pelo juiz assessor da 
presidência do TRE, Manoel Ri-
beiro, em reunião no dia 10 com 
o diretor do Sintrajud Maurício 
Rezzani e outros representantes 
do Sindicato.

No ano passado, o Tribunal 
fixou no orçamento um limite 
para a despesa com horas extras 
(Portaria 216/2016), medida que 
foi questionada pelo Sintrajud 
em requerimentos protocolados 
no Tribunal. Com a limitação, o 
pagamento se restringiu basica-
mente a 35% do total das horas 
extras de cada servidor, sendo 
que o restante fica acumulado em 
banco de horas. As horas extras 
de dezembro, porém, não foram 
totalmente quitadas.

Em dois ofícios, de julho e no-
vembro, o TRE solicitou um to-
tal de mais de R$ 21 milhões em 
créditos complementares ao TSE. 
Segundo Ribeiro, o TSE ainda 
não respondeu ao último pedido.

O Sindicato manifestou pre-
ocupação diante da quantidade 
de servidores com significativo 
número de horas extras acumu-
ladas, à espera de pagamento, e 
defendeu a necessidade de uma 
discussão mais transparente e de-
mocrática sobre o orçamento do 
Tribunal.

Nesse sentido, os representan-
tes do Sintrajud sugeriram ao juiz 
assessor que sejam realizadas reu-
niões mensais entre a administra-
ção do Tribunal e representantes 
dos servidores e do Sindicato, a 
exemplo do que acontece no TRT. 
O objetivo é discutir não apenas a 
questão orçamentária, mas tam-
bém outros assuntos de interesse 
dos servidores. Ribeiro se com-
prometeu a levar essa sugestão ao 
presidente do TRE, desembarga-
dor Mário Devienne Ferraz.

O juiz assessor também ficou 
de levar ao presidente do Tribu-
nal o pedido para que sejam rea-
lizadas palestras sobre a reforma 
da Previdência no prédio da Mi-
quelina, como as que o Sindicato 
tem promovido em outros locais 
de trabalho do Judiciário Federal.

Veja matéria completa no site

Faz o gol, ministro!!! ou  Servidores X Burocratas

Sintrajud solicitou valores pagos nos anos anteriores para saber qual impacto orçamentário

Reunião com presidente do TRT-2 
discute horas extras

Tribunal foi cobrado pelo Sintrajud em reunião que também 
discutiu outros assuntos

TRE espera crédito do TSE

Orçamento do TRT-2
Durante a reunião, Wilson Fer-

nandes informou aos servidores que 
já começou a se reunir com os pro-
prietários dos imóveis onde funcio-
nam os fóruns e que são alugados. 
O objetivo é reduzir o valor pago de 
aluguéis. “Acho que é um momento 
propício para discutir a redução dos 
valores, e já conseguimos diminuir 
o valor de pelo menos um aluguel”, 
afirmou o desembargador.

Já sobre contratação de novos ser-
vidores, o Presidente do TRT-2 afir-
mou que poderá haver possibilidade 
de novas nomeações no segundo 
semestre. O servidor Márcio Castro 
sugeriu o aproveitamento dos apro-
vados no último concurso, colocan-
do a disponibilidade de outros tribu-
nais no primeiro semestre. Wilson 
Fernandes não se opôs à proposta.

Veja matéria completa no site
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Fazer dos dias 8 e 15 de março 
datas de grandes manifestações 
no país pela rejeição integral da 
reforma da Previdência, que tra-
mita na Câmara dos Deputados. 
É o que defenderam e aprovaram 
os servidores que participaram da 
reunião ampliada da Fenajufe nes-
te domingo (19), em Brasília.

A proposta é que se participe das 
manifestações de 8 de março, Dia 
Internacional das Mulheres, e se 
convoque uma paralisação de 24 
horas para o dia 15, data em que 
outros setores já decidiram parar. 

Em São Paulo, os servidores já 
aprovaram a realização de atos e 
assembleias setoriais nos locais 
de trabalho no dia 8, além da as-
sembleia geral. Nesse mesmo dia, 
haverá uma paralisação de 3 ho-
ras e os servidores vão participar 
da manifestação a ser convocada 
por centrais sindicais, sindicatos 
e movimentos populares para a 
Avenida Paulista.

Greve geral
Aos gritos de “Fora Temer”, os 

participantes da reunião ampliada 
aprovaram por unanimidade um 

Fenajufe aprova calendário de luta 
contra reformas de Temer

Servidores de todo o país defendem grandes mobilizações nos dias 8 e 15 de março contra PEC 287 e reforma trabalhista

Hélcio Duarte Filho calendário de mobilização que 
prevê trabalhar para a construção 
de uma greve geral que paralise o 
país e expresse a insatisfação po-
pular com as reformas previdenci-
ária e trabalhista.

Como parte da campanha – que 
deve ser desenvolvida em con-
junto com o Fórum dos Federais 
(Fonasefe) e busca aglutinar enti-
dades civis e centrais sindicais – 
os servidores apontaram ainda a 
participação nas caravanas a Bra-
sília que estão sendo convocadas 
para os dias 28 de março e 6 de 
abril. Nessas duas datas o governo 
pretende votar no plenário da Câ-
mara dos Deputados o relatório 
da PEC 287, respectivamente em 
primeiro e segundo turnos. 

As atividades, no entanto, po-
dem ter as datas redefinidas por 
alterações no cronograma de vo-
tações da Câmara. 

Nesta quarta-feira (22), será 
lançada na capital federal a Cam-
panha Salarial Unificada de 2017 
dos servidores federais, quando a 
pauta geral de reivindicações será 
protocolada em todos os Poderes 
da República.

Leia mais no site: 
http://bit ly/2lza5WY

22 de fevereiro: Lançamento da campanha salarial unificada do funcionalismo federal

8 de março: Atos e atividades do Dia Internacional de Luta das Mulheres
na perspectiva de construção da greve geral. 

15 de março: Dia de paralisação e luta contra a reforma da Previdência
em todos os estados - rumo à greve geral. 

28 de março: Caravanas a Brasília
data pode ser alterada pela Fenajufe se houver mudanças no calendário de votações na Câmara 

6 de abril: Caravanas a Brasília 
prevista a votação em segundo turno; a data também pode ser alterada

8 de abril: Reunião ampliada da Fenajufe  

Data a ser definida: Seminário sobre as reformas da Previdência e Trabalhista - direito 
das mulheres e ataque ao direito de greve

Calendário de mobilização aprovado

Valcir Araújo

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 
JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO 
PAULO– SINTRAJUD/SP, por seus coor-
denadores, em conformidade com o 
Estatuto Social da Entidade (artigo 38), 
faz saber que realizará ASSEMBLEIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA, no próximo dia 
08 de março de 2017, a ser instalada às 
15h, em 1ª convocação com a presença 
de pelo menos metade mais um dos as-
sociados quites com a tesouraria e, em 
2ª convocação, trinta minutos após, em 
qualquer número, me frente ao prédio 
do Fórum Cível de São Paulo – Ministro 
Pedro Lessa, situado na Avenida Paulista, 
nº 1682, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 
01310-200. PAUTA: 1. Informes da Cam-
panha Salarial e Calendário de Mobili-
zação; 2. Deliberação sobre o indicativo 
de paralisação/mobilização/ greve entre 
outras atividades no dia 15 de março de 
2017 e/ou outras datas a serem delibera-
das; 3. Pauta Estadual de Reivindicações; 
4. Outros assuntos de interesse da cate-
goria. São Paulo, 20 de fevereiro de 2017 
- Inês Leal de Castro -Coordenadora Geral 
do SINTRAJUD / Salomão Sousa Ferreira 
-Coordenador Executivo do SINTRAJUD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO 

SINTRAJUD
Em São Paulo, uma das ativida-

des que os servidores do Judiciá-
rio Federal marcaram para o dia 
8 será a assembleia geral que a ca-
tegoria realizará no Fórum Pedro 
Lessa da Justiça Federal, na Ave-
nida Paulista, a partir das 15h. 

Entre os temas da pauta está a 
indicação de paralisação de 24 

horas para o dia 15, quando tra-
balhadores de todo o país pre-
param uma grande mobilização 
contra a reforma da Previdência.

Convocada por diversas cen-
trais sindicais, a greve já tem a 
adesão de outras categorias, como 
os servidores do setor de edu-
cação, ligados à Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em 
Educação.

A assembleia vai discutir tam-
bém a campanha salarial do 
funcionalismo federal, a pauta 
estadual de reivindicações dos 
servidores do Judiciário Federal 
e outros assuntos de interesse da 
categoria.

Assembleia do dia 8 deve votar greve no dia 15

Inscrições vão até 10 de março

Evento será de 23 a 26 de março, em Itapecerica da Serra

Reunião ampliada: servidores aprovaram por unanimidade calendário de mobilização
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Ruas são tomadas por foliões que usam o bom humor para criticar governantes

“Não vou virar caveira, virar caveira

Já trabalhei a vida inteira

Oh Michel Temer, Oh Belzebu

Arquiva essa reforma no baú”

Broco da Burocra”

Neste Carnaval, foliões ga-
nharam as ruas fantasiados 
de Dória (e seus muros cinza 
e sem grafite), do juiz Moro 
(e Operação Lava-Jato), 
Eduardo Cunha na prisão, 
Michel Temer e até de muro 
do Trump. O que não falta é 
criatividade e crítica às me-
didas dos governantes e aos 
escândalos políticos.

Na semana anterior ao 

carnaval, nossa reportagem 
esteve na rua 25 de Março, 
na capital paulista. Nas lojas 
de fantasias, a informação 
era a mesma: “A máscara do 
Donald Trump já acabou, 
senhora, agora só temos Te-
mer, Cunha e Obama”.

O Jornal do Judiciário en-
trou no clima e trouxe su-
gestões para os servidores se 
inspirarem. Dá uma olhada!

Allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ôMas quem delatou, ô ô ô ô ô ô?

Ei, você aí!
Me dá uma propina aí!

Me dá uma propina aí!

Não vai dar?
Não vai dar não?

Você vai ver a grande delação

Que eu vou fazer falando sem mentir 

Me dá me dá me dá, ô!

Me dá uma propina aí!

Mamãe eu quero, mamãe eu queroMamãe eu quero roubarDá a propina, dá a propinaDá a propina pra ninguém me delatar

Ó abre alas pra eu me aposentar

Ó abre alas pra eu me aposentar 

Até a morte não posso esperar

Até a morte não posso esperar

Trumpete Boy

Temer da Transilvânia Alckmista

Dória Grey

Pierroubo


