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Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud

Liberação de milhares de reais em emendas, cargos e outras negociações para “comprar” apoio à reforma evidencia que o problema 
do país não é de caos nas contas públicas, mas sim que está em curso um projeto de retirada de direitos * Sintrajud reforça 

campanha “Se votar, não volta!”  para reforçar a mobilização * Ação nas redes sociais busca pressionar parlamentares a votar contra 
a reforma. Envie uma foto sua em alta resolução e uma frase com o recado que deseja mandar aos deputados que cogitam votar a 

favor da PEC 287 e participe da campanha, que pode ser conferida nas páginas do sindicato no Facebook, Instagram e Twitter.
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O governo Michel Temer 
(PMDB) escancarou o balcão de 
negócios para aprovar a reforma 
da Previdência (PEC 287).

Conseguiu do Senado autoriza-
ção para destinar mais R$ 99 mi-
lhões à propaganda da reforma, 
que permanece impopular mesmo 
depois de terem sido gastos mais 
de R$ 100 milhões em publicidade 
no primeiro semestre. Suspensa 
duas vezes pela Justiça, a propa-
ganda diz que os servidores são 
“privilegiados”.

O Sintrajud foi uma das enti-
dades que questionaram judicial-
mente a publicidade falaciosa. E 
quando esta edição foi concluída a 
União tinha recebido do juiz Pau-
lo Cezar Duran, da 21ª Vara Cível 
Federal em São Paulo, 72 horas 
para se manifestar.

Nas últimas semanas do ano, 
mais R$ 3 bilhões foram prome-
tidos aos municípios, na tentativa 
de mover prefeitos a convencer 
deputados.

No começo de dezembro, o go-
verno ainda tinha na manga R$ 
1,39 bilhão para distribuir em 
emendas de deputados e senado-

res ao orçamento, além de nego-
ciar cargos que restaram após as 
nomeações que livraram Temer 
das duas denúncias da Procura-
doria Geral da República.

Outros R$ 500 milhões foram 
liberados às centrais sindicais, al-
gumas das quais se reuniram com 
Temer na data em que tinham 
cancelado a greve nacional contra 
a reforma (5 de dezembro). O di-
nheiro seria do imposto sindical 
e até então estaria “bloqueado in-
devidamente pela Caixa”, segundo 
nota divulgada pela CUT, que diz 
ser contra o imposto, mas que o 
dinheiro “pertence” às centrais.

A CSP-Conlutas, central à qual o 
Sintrajud é filiado, sempre recha-
çou o imposto sindical e também 
repudiou o cancelamento da greve 
nacional, mantendo a mobilização 
em suas bases.

“Festa” e “desgraça”
Toda a gastança do governo para 

levar adiante as mudanças na Previ-
dência contrasta com a versão oficial 
de que a reforma é necessária para 
evitar o colapso das contas públicas.

O discurso também não bate 

com os números apresentados 
pelo economista Washington 
Moura Lima, assessor do Sin-
trajud, que se debruçou sobre o 
Projeto de Lei Orçamentária para 
2018 e o comparou com os orça-
mentos dos dois últimos anos.

O economista aponta que entre 
o orçamento de 2016 e a previsão 
para o ano que vem as despesas 
com juros, encargos, amortizações 
e refinanciamento da dívida públi-
ca aumentarão 37,1% (de R$ 1,348 
bilhão para R$ 1,849 bilhão).

As despesas de pessoal e encar-
gos, por outro lado, aumentarão 

apenas 17,12% no mesmo perío-
do. Se for aprovada a MP 805, que 
adia reajustes salariais de diversas 
carreiras do Executivo e aumenta 
de 11% para 14% a contribuição 
previdenciária dos servidores dos 
três Poderes, o impacto dessas 
despesas será ainda menor.

Para a Previdência, o projeto or-
çamentário de 2018 prevê gastos 
de R$ 691,1 bilhões (crescimento 
de 20,9% sobre 2016). Despesas 
em educação, saúde e assistência 
social foram praticamente conge-
ladas, com crescimento de 1,85%, 
4,29% e 6,21%, respectivamente.

LUTA POR DIREITOS

Temer “compra” reforma e vende
a Previdência Social

Enquanto desmonta-se a previdência, balcão de negócios para aprovar a reforma envolve bilhões de reais, aumenta-se a destinação 
de dinheiro para a dívida pública e gastos sociais já sofrem efeitos do congelamento imposto pela emenda constitucional 95

A Coordenação Nacional da 
CSP-Conlutas aprovou resolução 
em que defende intensificar a luta 
contra a reforma, incluindo uma 
greve geral. O posicionamento é 
defendido pelo Sintrajud.

A Conlutas também levou essa 
proposta à reunião com as demais 
centrais no dia 8 de dezembro, 
mas a maioria das entidades con-
siderou que só é possível marcar 
greve quando a Câmara definisse a 
data de votação do projeto.

Ficou convocada uma jornada 
de lutas contra a reforma durante 
os últimos esforços governamen-
tais para colocar o texto em vota-
ção ainda em 2017.

A CSP-Conlutas também criti-
cou com veemência a “traição das 
cúpulas das grandes centrais sindi-
cais, que cancelaram a convocação 
da greve nacional do dia 5 de de-
zembro”.

O Sintrajud defende a realiza-
ção de uma nova greve geral, e a 

categoria aprovou em assembleia 
durante a mobilização do dia 5 
participar das iniciativas contra a 
reforma junto com outros setores.

Leia trechos da nota da Central:
Apesar das dificuldades para 

angariar votos favoráveis à apro-
vação [da reforma], o governo 
ganhou um fôlego com o recuo da 
greve nacional de 5 de dezembro 
e está em forte toma lá dá cá com 
os políticos em troca de votos.

A CSP-Conlutas tem defendido 
a necessidade de uma greve geral 
para derrotá-la e se posicionou 
de maneira firme contra a cú-
pula da maioria das centrais ao 
desmarcar a greve nacional do 

dia 5.  (...)
A partir da decisão das centrais, 

nos próximos 15 dias haverá uma 
jornada de lutas com a palavra de 
ordem: “Se colocar em votação, 
o Brasil vai parar”. (...) Diante 
de tal resolução, a CSP-Conlutas 
convoca todas as suas entidades 
e movimentos a realizarem uma 
forte mobilização a partir desta 
semana para impedir a votação 
da Reforma da Previdência.

“Se votar, o Brasil vai parar”
CSP-Conlutas reafirma necessidade de greve geral

Impacto da dívida pública no orçamento da União

*Juros, encargos, amortizações e refinanciamento

O boato difundido em redes sociais de que 
quem não comparecesse aos cartórios até 7 
dezembro seria multado em R$ 150 e teria os 
documentos cancelados levou multidões aos 
cartórios eleitorais no final de ano. 

O resultado foi o aumento da sobrecarga 
de trabalho aos servidores, já impactados 
pelo rezoneamento que extinguiu 36 zonas 
eleitorais. A categoria foi obrigada a fazer 
plantões em sábados e feriados – o que co-
laborou para a difusão do boato.

O Sintrajud busca o devido pagamento 
ou, no mínimo, compensação das horas tra-
balhadas.

O Sindicato também foi contra o rezonea-
mento e defende um planejamento adequa-
do do trabalho por parte do TRE, para aliviar 
a carga de trabalho imposta aos servidores 
nestas últimas semanas. O Tribunal deve in-
formar ao eleitorado e à mídia, de forma cla-
ra, simples e didática, ressaltando a necessi-
dade de agendar o atendimento em seu site.

Ainda em relação ao rezoneamento, há 
duas ações no STF, sob a relatoria do ministro 
Celso de Mello, questionando as medidas do 
TSE. O Sintrajud pediu ingresso em ambas na 
condição de amicus curiae.

Rezoneamento, 
biometria e boato 
sobrecarregam  
Justiça Eleitoral
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Debate sobre planos de saúde
mobiliza servidores

Após enfrentar pesados reajustes de mensalidades, categoria acompanha discussão sobre  licitações de 2018

O Sintrajud também ajuizou ação coleti-
va contra o aumento da contribuição pre-
videnciária imposto pelo governo Michel 
Temer com a medida provisória 805/2017. 
A MP prevê que a alíquota descontada dos 
servidores públicos de todos os Poderes 
sobre a parcela da aposentadoria que ul-
trapassa o teto de benefício do Regime Ge-
ral de Previdência Social (RGPS) saltará 
de 11% para 14% a partir de 1º de fevereiro 
de 2018. O aumento atingirá os atuais apo-
sentados e pensionistas.

A ação pede tutela de urgência e, no mé-
rito, aponta que a MP viola regras consti-
tucionais e tributárias. O processo tramita 
sob o número 1016581-97.2017.4.01.3400 
na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Distrito Federal.

A Comissão Mista que analisa a MP no 
Congresso Nacional foi instalada no dia 6 
de dezembro.

Não à propaganda enganosa
O jurídico do Sindicato propôs ainda 

ação civil pública contra a União cobran-
do a retirada de circulação da propaganda 
governamental sobre a reforma da Pre-
vidência. O processo recebeu o núme-
ro 5026402-51.2017.4.03.6100 e tramita 
na 21ª Vara Cível Federal de São Paulo. 
Quando esta edição foi concluída, fluia 
o prazo de 72 horas para a União para se 
manifestar, por determinação do juiz Pau-
lo Cezar Duran.

Acompanhe os desdobramentos do pro-
cesso na página do sindicato na internet.

AÇÕES JURÍDICAS

Oficiais do TRT devem receber indenização 
de transporte da greve de 2006

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) rejeitou o re-
curso da União contra a 
decisão do TRF-3, que de-
terminou o pagamento da 
indenização de transporte 
descontada dos oficiais de 
justiça do TRT no período 
da greve de 2006. 

A União ainda pode re-
correr, mas a decisão da 1ª 
Turma do STJ mantém o 
entendimento de que os ofi-
ciais “compensaram os dias 

parados e cumpriram todos 
os mandados referentes aos 
dias de paralisação”.

A greve de 2006 durou 
quase dois meses e con-
quistou o 3º Plano de Car-
gos e Salários da categoria 
(PCS-3). A ação do Sin-
trajud para que os oficiais 
recebam a indenização de 
transporte é de 2011 – até 
então, o Sindicato vinha 
buscando o pagamento 
pela via administrativa.

Sindicato questiona aumento da alíquota previdenciária

Diretores do Sintrajud levaram ao presidente do TRT, 
desembargador Wilson Fernandes, estudos da assessoria 
econômica do Sindicato demonstrando que há verbas dis-
poníveis na Justiça Trabalhista para o reajuste dos benefí-
cios. O desembargador concordou que o reajuste tornou-se 
uma questão política e não orçamentária, e se propôs a le-
var o assunto às entidades representativas dos magistrados 
para fazer a interlocução com os tribunais superiores, que 
podem reajustar os benefícios por meio de portaria conjun-
ta. Recém empossado na presidência do Colégio de Presi-
dentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho 
(Coleprecor), Fernandes também se comprometeu a pautar 
a questão no órgão.

O economista Washington Moura Lima, assessor do 
Sintrajud que participou da reunião, explicou que auxílio-
-creche e auxílio-alimentação poderiam ter reajuste de até 
6,29% – correspondente à inflação medida pelo IPCA em 
2016 – no mês de dezembro sem prejudicar a execução de 
outras despesas nem o cumprimento da Emenda Constitu-
cional 95/2016.

A Emenda, que congelou os orçamentos no setor públi-
co pelos próximos 20 anos, estabeleceu como teto de gastos 
o total executado a partir da entrada em vigor do texto, cor-
rigido apenas pela inflação de cada ano. Se o índice de 2016 
não for aplicado em dezembro, em 2018 os benefícios só 
poderão ser reajustados pela inflação de 2017, com perda 
do índice anterior.

O desembargador informou ainda que o Conselho Su-
perior da Justiça do Trabalho (CSJT) liberaria créditos suple-
mentares para quitação de passivos trabalhistas a magis-
trados e servidores no país, mas não detalhou a composição 
e valores destes.

O Sintrajud protocolou requerimento de informações 
no TRT-2 sobre que passivos e qual o montante a ser pago, 
com regularização prevista ainda para dezembro de 2017.

Em reunião com sindicalistas no dia 25 de outubro, o 
diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Silva 
Toledo, chegou a admitir a possibilidade de uma correção, 
ainda em 2017, de benefícios como auxílio-alimentação e 
auxílio-creche. Mas até o fechamento desta edição não ha-
via se efetivado a correção.

Os reajustes e serviços ofe-
recidos pelos planos de saúde 
foram um dos temas que mais 
preocuparam os servidores 
em 2017, e vão continuar no 
foco das atenções pelo menos 
no primeiro semestre de 2018. 
É que estão previstas licitações 
para a contratação de novos 
planos no TRT, no TRF e na 
JF, em meio a um cenário de 
concentração do mercado e 
fraca regulamentação.

O Sintrajud tem defendido 
uma revisão nos modelos de 
contratação e o aumento de 
recursos orçamentários para 
os benefícios, inclusive em 
reuniões nos Tribunais Supe-
riores e Conselhos. Estudos 
do economista Washington 
Lima, assessor do Sindicato, 
mostram que em todos os tri-
bunais há verbas passíveis de 
remanejamento. 

Confrontados no ano que 
passou com reajustes de até 
75% nas mensalidades da 
operadora Amil, os servido-
res do TRF e da JF se mobili-
zaram por mais verbas para a 

assistência médica e por mais 
transparência no contrato 
entre o Tribunal e a empresa. 
Além da mobilização, o Sin-
trajud ajuizou ação coletiva 
contra o aumento.

Enquanto aguardam o jul-
gamento da ação, servidores 
e o Sindicato acompanham 
os preparativos para a contra-
tação do novo plano. O TRF 
montou um Grupo de Traba-
lho e fez uma pesquisa entre 
os servidores sobre o modelo 
a ser adotado. O questionário, 
porém, induzia os trabalha-
dores a optarem pelo modelo 
de coparticipação.

“As informações que cons-
tam no questionário mostram 
a coparticipação como algo 
muito bom”, afirmou a servi-
dora do TRF Luciana Carnei-
ro, diretora do Sintrajud que 
acompanha o GT. Ela ressalta 
ainda que “a coparticipação é 
nebulosa, gera insegurança e 
não é garantia de redução no 
custo. Pode significar um gas-
to maior no momento em que 
o servidor mais precise.”

TRT e TRE
A coparticipação também 

está entre as possibilidades 
indicadas pela Comissão Ges-
tora que estuda os parâmetros 
para a contratação do novo 
plano do TRT - que também 
sugeriu a extinção do plano 
superior e a adoção do rol de 
procedimentos da Agência 
Nacional de Saúde (ANS), en-
tre outras mudanças.

Em diálogos realizados pelo 
Sintajud nos maiores fóruns 
trabalhistas do Estado as pro-
postas foram recebidas com 
preocupação pelos servidores.

O contrato entre o Tribunal 
e a operadora Notredame ter-
mina em maio de 2018. 

No TRE, único tribunal fe-
deral em São Paulo que não 
oferece plano de saúde, o Sin-
dicato fez circular entre os ser-
vidores da capital um abaixo-
-assinado para que a categoria 
tenha essa opção de assistência 
médica. A maioria dos traba-
lhadores assinou o documen-
to e a movimentação levou a 
administração a se manifestar 
em um comunicado inter-
no (“Linha Direta”). Embora 
diga que a contratação de um 
plano foi desaconselhada por 
uma comissão instituída pelo 
Tribunal em 2013, o comuni-
cado afirma que o tema “será 
novamente analisado”.

O próximo passo é circular o 
abaixo-assinado entre os ser-
vidores do interior – informa-
ções sobre como assinar o do-
cumento estarão disponíveis 
em breve no site do Sintrajud. 
Depois, será feito requerimen-
to à presidência do TRE.

TRT promete buscar apoio 
para reajuste de benefícios

Ato contra o reajuste abusivo do plano de saúde no TRF e JF.

Joca Duarte
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Muito difícil para os trabalhado-
res, principalmente para o serviço 
público, 2017 foi também um ano 
de muita luta. O Governo Temer 
intensificou a ofensiva para retirada 
de direitos e desmonte dos serviços 
públicos, com cortes de gastos e 
congelamento do orçamento social 
por 20 anos, reforma trabalhista e 
liberação indiscriminada da tercei-
rização, projetos que prevêem de-
missões, aumento na alíquota pre-
videnciária dentre outros ataques. 
Mas os trabalhadores realizaram a 
maior greve geral das últimas três 
décadas, no dia 28 de abril, resis-
tiram à repressão em uma grande 
marcha em Brasília, no dia 24 de 
maio, e conseguiram adiar a vota-
ção da Reforma da Previdência.

Ao longo do ano foram realiza-
dos diversos atos unificados com 
magistrados e advogados em defe-
sa da Justiça do Trabalho e contra 

a Reforma Trabalhista, que retira 
direitos dos trabalhadores e deses-
trutura o sistema jurídico de pro-
teção contra a superexploração.

No dia 5 de dezembro – Dia Na-
cional de Luta contra a Reforma da 
Previdência – a categoria garantiu a 
mobilização apesar de três dias antes 
as grandes centrais sindicais terem 
cancelado a greve geral marcada 
para a data. Com o slogan “Se votar, 
não volta!”, a pressão sobre deputa-
dos e senadores começou logo cedo, 
com uma ação de corpo a corpo no 
saguão do aeroporto de Congonhas, 
paralisação de servidores das justiças 
do Trabalho, Federal e Eleitoral, um 
ato em frente ao Fórum Pedro Lessa 
da Justiça Federal e outro, unificado 
com diversas categorias, em Santos, 
com participação também de servi-
dores lotados nas cidades de Praia 
Grande e São Vicente. Além da parti-
cipação no ato unificado convocado 

pelas centrais sindicais que tomou a 
Avenida Paulista.

Lutas específicas também 
marcaram o ano

Os oficiais de justiça do TRT fize-
ram uma greve do segmento contra 
Ato GP/CR nº 05/2017, que deter-
minou a lotação de um Oficial de 
Justiça por Vara do Trabalho, esva-
ziando as Centrais de Mandados.

Na campanha e mobilização dos 
servidores do TRF e JF,  foram 
recolhidas milhares de assinatu-
ras contra o aumento abusivo do 
plano de saúde dos servidores e 
foi possível abrir espaço para o 
Sindicato acompanhar o Grupo 
de Estudos que discute os parâ-
metros da licitação que contratará 
novo plano de saúde, em 2018. No 
TRT o Sintrajud também acompa-
nha a discussão sobre a contrata-
ção de novo plano. Já no TRE os 

servidores reivindicam que, além 
do atual auxílio, o Tribunal forne-
ça plano de assistência à saúde, já 
que aquele é o único tribunal do 
Judiciário Federal em São Paulo 
que não oferece esse benefício.

A luta contra as opressões tam-
bém foi destaque. O Sintrajud rea-
lizou o primeiro Encontro de Mu-
lheres da categoria, que tirou como 
deliberação, para avançar no debate, 
a criação de um Coletivo de Mulhe-
res do Judiciário Federal. Para mar-
car o novembro negro, o Sindicato 
também realizou um seminário e 
sarau da consciência negra. 

A já tradicional Copa Sintrajud 
contou com a participação de 10 
times e sagrou campeão o Parque 
Belém, formado por trabalhado-
res terceirizados do TRT. 

2018 promete ser um ano de gran-
des lutas, e com a nossa mobilização 
e unidade será possível vencer.

RETROSPECTIVA

2017: Um ano de muita mobilização 
em defesa do serviço público

02/12 - Final da XII Copa do Sintrajud

Joca Duarte

25/10 - Reunião com  diretor geral do STF 

Jane Franco

28/11 - Dia de Luta dos servidores na na Baixada

Marcela Mattos

25/11 - Consciência Negra

Joca Duarte

28/10 - 1º Encontro de Mulheres

Claudio Cammarota

15/03 - Ato na Paulista

Marcus Vergne

24/05 - Marcha a Brasília

Valcir Araújo

28/04 - Greve Geral

Joca Duarte

27/04 - Ato contra a Ref. da Previdência em Santos

Marcela Mattos

24/07 - Greve dos Oficiais

Claudio Cammarota

02/08 - Ato contra o aumento do plano de saúde

Claudio Cammarota

14/09 - Assembleia no TRE

Gero Rodrigues
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Quem luta 
merece ser

festejado!
Após um ano difícil, com muitos 

ataques e mobilização, as festas de fim 
de ano organizadas pelo Sintrajud em 

São Paulo (foto acima) e Santos (ao 
lado) tiveram o objetivo de celebrar 

mais uma virada de página, mas 
também homenagear a categoria.

As confraternizações de fim de ano 
costumam ser o momento em que 

trabalhadores do Judiciário Federal 
em todo o Estado se encontram. E 

neste ano não foi diferente. A adesão 
às comemorações mostrou mais uma 
vez a construção de laços de amizade 

e companheirismo fundamentais para 
enfrentar o próximo período.

Que venha 2018! E que seja um ano de 
muitas lutas e também de conquistas! 



Em um ano de muitos ataques e resistência, 
confraternizações recarregaram baterias para 2018

Com festas na capital e em Santos, Sintrajud reuniu a categoria em festas para homenagear aquelas e aqueles que são a razão de existência da entidade por mais um ano de lutas.

Às vésperas do recesso judiciário, mas ainda 
sob o risco de que o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), colocas-
se em votação o texto da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 287 - que altera as regras 
para aposentadoria no país - as festas de fim 
de ano do Sintrajud foram um momento de 
encontro e também de renovação de forças 
para enfrentar os próximos ataques pautados 
pelo governo e seus aliados. Em São Paulo, a 
festa aconteceu no Tênis Clube Paulista, com 
a participação cerca de 480 de pessoas – de to-
dos os ramos do Judiciário e seus familiares. 
Representantes de outras categorias também 

estiveram presentes na  festa. A trilha sonora 
que levantou os participantes e encheu a pista 
durante toda a noite ficou a cargo do Grupo 
Mayombe Afro-Cubano e da incansável Ro-
berta Gomes, que comanda a Banda a Cores.

Além da boa música, 20 servidores foram 
brindados com prêmios disponibilizados por 
empresas com as quais o Sintrajud mantém 
convênios. São eles: Solange Franco Bueno 
(TRF-3) e Áurea Maria de Toledo Campos 
(TRT), que ganharam uma prancha capilar 
cada; Ricardo Souza Mendes (JEF), ganhador 
de um kit d’O Boticário. Leandro Gomes Zam-
boni (Justiça Militar) e José Luiz dos Santos 

(JF) levaram para casa um liquidificador cada. 
Angélica Olivieri (Fórum de Execuções Fis-
cais) e Ricardo Saldanha (JF) foram agracia-
dos com panelas elétricas. Valter Clemente da 
Rocha (TRE) ganhou uma cafeteira. Edvaldo 
Camarão dos Reis (Aposentado do TRF) re-
cebeu uma omeleteira. Daniel Guedes da Sil-
va (TRF), Claudete de Souza Ferreira (TRF), 
Laís Ponzani (Fórum de Execuções Fiscais) e 
Ana Lúcia Prado Garcia (JF) ganharam um 
par de “cheques teatro” cada um – o que asse-
gura descontos em diversos eventos a escolha 
dos associados. Míriam de Souza Fernandes 
ganhou uma sanduicheira. Claudia Maria de 

Freitas Fontes (Justiça Militar) levou uma pi-
poqueira e Letícia Araújo (JEF), uma churras-
queira elétrica. Matilde Gouveia (TRT) ficou 
com um mixer. Ricardo Cardoso levou para 
casa uma batedeira. Simone Baldini (TRE) ga-
nhou um espremedor de frutas.

Antônio Carlos Rodrigues de S. Júnior 
(TRF) ganhou duas diárias de hotel em apar-
tamento duplo em qualquer lugar do Brasil. O 
presente acabou por se tornar uma celebração 
do Sintrajud aos cinco anos de casamento de 
Antônio e Monika Bering Mattos. Os dois se 
conheceram em 2007, numa festa de fim de 
ano do sindicato, e estão casados desde 2012.
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Em Santos a festa teve estilo vintage
Em Santos, o palco da comemora-

ção foi no Cadillac Vintage Bar, onde 
cerca de 100 servidores de Santos, 
São Vicente, Cubatão e Praia Gran-
de, além de representantes da Fe-
najufe, Associação de Base dos Tra-
balhadores do Judiciário do Estado 
(Assojubs), do Sindicato dos Side-

rúrgicos e Metalúrgicos da Baixada, 
dos Petroleiros do Litoral Paulista e 
dos Servidores Públicos Municipais 
daquela cidade. Durante a festa hou-
ve ainda um momento de retros-
pectiva das lutas travadas ao longo 
do ano. “Foi uma festa para celebrar 
toda a luta e resistência que travamos 

aqui”, ressalta o diretor da Fenajufe 
Adilson Rodrigues do Santos.

A banda Expresso agitou a pista 
com muito pop rock e MPB.

“A participação das entidades que 
integram a Frente Sindical Classista 
foi importante como parte da uni-
ficação que temos construído nas 

lutas aqui na Baixada, que teve no 
Dia Nacional de Lutas [5/12] contra 
a Reforma da Previdência um dia 
que nos colocou num protagonis-
mo importante na região”, ressalta 
a diretora do sindicato e servidora 
da Justiça do Trabalho em Cubatão 
Lynira Rodrigues Sardinha.
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