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

twitter.com/SintrajudEspecial TRF/JF

A Diretoria do Foro divulgou no final do expediente 
do dia 19 uma proposta de reorganização da estrutura 
das subseções judiciárias no Estado. Intitulado ‘Rede 
PJe’, entre outras coisas o projeto prevê remoções de 
servidores e redução do efetivo das varas.

Numa demonstração de que não está disposta a 
debater o projeto, a Diretoria deu apenas três dias para 
manifestações. O prazo terminou na quinta-feira, 22.

No mesmo dia, o Sintrajud protocolou requerimen-
to pedindo mais tempo para o debate e a abertura 

efetiva de diálogo com os servidores, além do acesso 
à íntegra do processo que serviu de base ao projeto 
(processo SEI 0003030-47.2018.4.03.8001).

Desde novembro o Sindicato vem solicitando es-
paço para discutir os projetos que a administração diz 
estudar, e acesso ao processo em questão, cuja leitura 
é restrita. Até o momento não obteve resposta, nem 
recebeu o detalhamento da proposta por escrito, as-
sim como não participou de nenhuma das formula-
ções do novo modelo gerencial da Justiça Federal.

Diretoria do Foro restringe debate sobre ‘Rede PJe’
Sintrajud pede ampliação do prazo para manifestações acerca do projeto

O Sintrajud quer ouvir você!
Para aproximar cada vez mais o Sindicato dos anseios 

da categoria, nas mobilizações e no funcionamento da 
entidade, o Sintrajud realizará mais uma vez a pesquisa 
“Perfil dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Esta-
do de São Paulo”, a partir da segunda semana de março.

A pesquisa terá questões sobre a realidade do país, 
dos tribunais, dos locais de trabalho, os problemas da 
categoria, e sobre o Sindicato (atuação da gestão inicia-
da em junho passado, iniciativas e atendimento).

Entrevistadoras e entrevistadores identificados irão  
aos locais de trabalho, com base numa amostra repre-
sentativa de todos os ramos do Judiciário Federal e re-
giões do Estado. A diretoria do Sindicato convida a cate-
goria a dedicar parte de seu exíguo tempo a responder 
ao questionário - para uma atuação sindical cada vez 
mais forte, representativa e na qual os trabalhadores se 
reconheçam (saiba mais em www.sintrajud.org.br). 

A reforma trabalhista, em vigor desde o ano passa-
do, e a ampliação da terceirização, que agora atinge 
até as atividades-fim das empresas, serão discutidas 
em outro seminário que o Sintrajud realiza no dia 24 
de março, sábado.

A atividade acontecerá às 10 horas, antes da reu-
nião do Conselho de Base, no auditório do Sindica-
to, aberta a toda a categoria. Participe! 

O Coletivo de Mulheres do Sintrajud realiza no 
dia 10 de março, sábado, o seminário “A reforma da 
Previdência e a vida das mulheres”. O evento será no 
auditório do Sindicato e faz parte das atividades de 
celebração do Mês Internacional das Mulheres.

Na ocasião, também será lançada uma cartilha 
contra o assédio sexual, produzida pelo Coletivo 
para distribuição a todas a categoria.

Seminário no dia 10 discute 
PEC287-A e a vida das mulheres

Sindicato também discutirá 
reforma trabalhista e terceirização
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Vencido o primeiro round da luta, é hora de 
acumular forças e derrotar a MP 805

Sindicato segue acompanhando movimentação do governo para mudar a Previdência sem 
reformar a Constituição, e o julgamento da Medida Provisória 805 - que aumenta a alíquota 

previdenciária e está suspensa por liminar do STF.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Desde o dia da Greve Nacional con-
tra a Reforma da Previdência, o Sintrajud 
não parou de acompanhar a tramitação 
da PEC 287-A, e mobilizar a categoria.

A luta junto com outras categorias 
venceu e a população continua majo-
ritariamente contra as mudanças na 
legislação. Com isso, em ano eleitoral, 
o governo não conseguiu os 308 votos 
de deputados necessários para votar a 
reforma em dois turnos na Câmara dos 
Deputados. Resgatamos as ações do 
último período em homenagem à cate-
goria pela vitória conquistada. Apesar 
de o governo prometer voltar à carga 
após as eleições. Não sem resistência.

Atos contra a reforma, na Baixada, 
em 19/12 (ao lado) e no Dia dos 
Aposentados, em 24/1, na porta 
do escritório da Presidência em SP.

Ato no aeroporto de Brasília, 
organizado pelo Fonasefe (05/2).

Atos unificados na Paulista (acima), em Santos (menores, 
no alto) e em frente ao Ministério do Planejamento (no 
meio), em 19/2, dia em que o governo reconheceu não 
ser possível votar a PEC 287-A em fevereiro.

Ato em Congonhas, em 05/2, e no 
aeroporto JK/DF, em 19/2 (acima).

Audiência da Frente Parlamentar contra 
a reforma, em 19/2, em Brasília - com 
a presença de delegação de servidores 

organizada pelo Sintrajud.

Leitura do relatório da CPI, na Câmara 
dos Deputados, em 05/2.

Em Marília, um dos 12 outdoors que 
o sindicato publicou também nas 

cidades de Bauru, Campinas, Diadema, 
Guarulhos, Itu, Presidente Prudente, 
Santo André, Santos, São Bernardo, 

Taubaté e Tupã.

Cl
au

di
o 

Ca
m

m
ar

ot
a

A
ilt

on
 M

ar
tin

s

A
rq

ui
vo

 S
in

tr
aj

ud

Marcela Santos
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Arquivo Sintrajud

Arquivo Sintrajud
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