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LUTO

24.09.14 - Apagão 
esvazia o TRE-SP, 

reacende a indignação 
e servidores decidem 

parar por tempo 
indeterminado, com 

assembleias diárias

A decisão de retomar a greve por 
tempo indeterminado no TRE-SP 
animou os servidores na luta por 
reajuste de salários, congelados há 
oito anos. E a animação se espalhou 
por vários estados. A intenção da 
categoria é forçar a abertura de ne-
gociação com o governo federal em 
torno da questão salarial.

A greve começa na terça-feira 
(30), a poucos dias do 1º turno das 
eleições majoritárias. E o grau de 
adesão no TRE-SP acendeu o sinal 
de alerta da cúpula do tribunal re-
gional e vai chegar à cúpula do Po-
der Judiciário. Na sexta-feira (26), 
a juíza que assessora o presidente 
do TRE-SP chamou representantes 
do Sintrajud e manifestou sua pre-
ocupação com a greve, confirman-
do que a paralisação pode afetar o 
calendário eleitoral.

A magistrada Carla Themis se 
comprometeu a enviar ofícios aos 
tribunais superiores buscando aber-
tura de diálogo em torno das reivin-
dicações da categoria. Cobrada pelo 
Sintrajud, disse que, junto ao presi-
dente do TRE-SP, tentaria contato 
com os ministros Dias Toffoli (TSE) 

e Ricardo Lewandowski (STF).
A preocupação não é gratuita. O 

Apagão de quarta-feira (24) teve 
adesão tão massiva no TRE-SP que 
o prédio ficou praticamente vazio. 
Neste momento, portanto, o calen-
dário eleitoral tem enorme peso e 
cobra do presidente do STF uma 
resposta. Os servidores não estão 
dispostos a ouvir o mantra que vem 
sendo repetido desde 2010: “depois 
das eleições tudo se resolve”.

A proximidade das eleições mos-
trou a força da mobilização dos ser-
vidores do TRE-SP, que são respon-
sáveis pelo maior colégio eleitoral do 
país. São quase 32 milhões de eleito-
res, representando 22,4% do eleitora-
do brasileiro, além de 84 mil eleitores 
aptos a votar em trânsito, o que co-
loca São Paulo entre os três estados 
mais procurados para esse tipo de 
voto. A greve pode afetar a realização 
dos dois turnos das eleições.

E se a força da greve se concentra 
no Eleitoral a adesão na Justiça Tra-
balhista e na Federal vai reforçar a 
luta. Este é o momento de aderir à 
greve pela reposição salarial. Venha 
para a luta você também!

Presidência do Tribunal se compromete a enviar ofícios aos tribunais superiores pleiteando negociação 

AGORA É GREVE
NO TRE-SP
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Quem paga a 
banda, escolhe 
a música

Na sexta-feira (20), as ruas de 
Natal (RN) ficaram tomadas por 
aposentados e pensionistas em 
uma grande mobilização pela 
aprovação da PEC 555/06, que ex-
tingue a cobrança da contribuição 
dos aposentados e pensionistas do 
serviço público. A manifestação 
pedia a aprovação do PL 4434/08, 
que trata da atualização dos valo-
res dos benefícios dos aposenta-
dos do setor privado.

O Sintrajud foi representado pe-
los diretores Maria Helena Garcia 
e Flávio Conrado Júnior, e pelos 

aposentados José Maria da Rocha e 
Carlos Roberto Braga Lima. A ati-
vidade foi organizada pelo Movi-
mento Unificado dos Idosos, Apo-
sentados e Pensionistas (UNA-SE) 
e mobilizou todo o país.

O objetivo do ato foi informar 
e conscientizar a sociedade so-
bre a necessidade da aprovação 
das propostas, que beneficiaria 
aposentados e quem ainda vai se 
aposentar. Ambas estão prontas 
para serem votadas na Câmara, 
mas não há previsão de quando 
serão pautadas.

“O ato foi muito positivo e o 
Eduardo Alves (presidente da Câ-
mara dos Deputados) se compro-
meteu a não deixar os projetos se-
rem engavetados. O parlamentar 
disse que colocará os projetos na 
pauta do dia 14 de outubro”, infor-
mou Flávio Conrado.

Alves estava na cidade partici-
pando do 1º Encontro Nacional de 
Federações e Entidades de Base. 
Também integraram o evento o 
ministro da Previdência Social, 
Garibaldi Filho, e o senador Paulo 
Paim (PT-RS).

Mais de 2 mil participam de ato em 
defesa da PEC 555

As ruas de Natal ficaram tomadas por aposentados e pensionistas de todo o país
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É com tristeza e pesar que infor-
mamos que nas duas últimas sema-
nas enterramos três valorosos com-
panheiros de luta e amigos de vida. 
Estamos falando de Dirceu Travesso, 
Érica Yamamoto e Edélcio Ribeiro.

Na terça-feira (16), perdemos 
Dirceu Travesso, um camarada que 
dedicou toda sua vida à causa dos 
trabalhadores, à luta pela revolução 
socialista no Brasil e em todo mun-
do. De longa trajetória na categoria 
bancária, Didi foi um dos fundado-
res do PSTU e um dos responsáveis 
pela criação  da CSP-Conlutas. Ha-
via cinco anos que ele enfrentava um 
câncer e, mesmo debilitado, conti-
nuava atuando de forma incansável 
pelo socialismo.

No mesmo dia, recebemos a notí-
cia de que a servidora da Justiça Tra-
balhista Érica Yamamoto havia fale-
cido. “Uma mulher divertida, Érica 
se foi, mas deixou-nos sua simpatia, 
seu sorriso largo, suas tiradas espiri-
tuosas. Felizes somos nós, que a tive-
mos como companheira de jornada. 
Uma jornada curta, mas intensa”, es-
creveu Elizaldo Veríssimo, servidor 
do TRE e diretor do Sintrajud.

“Érica esteve presente em todas as 
nossas grandes greves, nos conselhos 
de base e nos arrastões. Corajosa, 
mas, ao mesmo tempo, frágil, Érica 
foi a primeira transexual da JT, en-
frentando a tudo e a todos para de-
fender essa condição com orgulho 
sobranceiro”, lembra Ely, em home-

nagem a ela.  
Na quinta-feira (25), o servidor 

Edélcio Ribeiro, diretor de base do 
Sintrajud, foi encontrado morto 
dentro do TRT-2. Com 23 anos de 
dedicação ao tribunal, Ribeiro estava 
às vésperas de obter aposentadoria.

Um homem franco e de posi-
ções firmes, Ribeiro foi um dos 
fundadores do Sintrajud. Quando 
foi entrevistado pela Secretaria de 
Comunicação do TRT-2 sobre as 
expectativas com a aposentadoria, 
Ribeiro dizia que dedicaria parte do 
seu tempo à política e à militância 
sindical. Muitos colegas de trabalho 
têm prestado homenagens a Ribei-
ro, lembrando de sua dedicação, 
presteza e gentileza.

Três grandes perdas
para a categoria

Dirceu Travesso, Érica Yamamoto e Edélcio Ribeiro, três grandes defensores dos 
direitos dos trabalhadores e da liberdade humana

Até setembro, a campanha de 
Dilma Rousseff (PT) havia arre-
cadado R$ 123,8 milhões; as de 
Aécio Neves (PSDB) e de Marina 
Silva (PSB) arrecadaram R$ 44 
milhões e R$ 22,2 milhões, res-
pectivamente. Os valores diferem, 
mas os doadores são os mesmos. 
Infográfico publicado pela Fo-
lha de S. Paulo no domingo (21) 
explica de onde vem o dinheiro 
(http://migre.me/lPmCQ)

Na terça-feira (23), reporta-
gem do Valor Econômico “iden-
tificou 41 grupos econômicos 
que contribuíram com R$ 325 
milhões para campanhas de to-
dos os tipos – incluindo doações 
para partidos e comitês de cam-
panha e diretamente para candi-
datos a presidente, governador, 
senador, deputado federal e de-
putado estadual.”

A proximidade das grandes em-
presas com os governos mostra 
que a natureza desta relação não 
é de doação, mas de investimen-
to, tal qual um indivíduo busca 
investir seu dinheiro em iniciati-
vas que lhe deem maior retorno 
financeiro em menor tempo.

As construtoras que finan-
ciam as campanhas ergueram 
os estádios da Copa e são as 
responsáveis por obras do PAC. 
Outras foram beneficiadas pelo 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida. Os bancos apresentam lu-
cros recordes pela manutenção 
do sistema da Dívida Pública, 
que corta investimentos públi-
cos. (Vale a pena conferir o site 
da Auditoria Cidadã da Dívida - 
http://migre.me/lQezq)

É neste cenário que as candi-
daturas comprometidas com as 
lutas dos trabalhadores tentam 
mostrar o que pensam. Uma ta-
refa nada fácil, sobretudo pela 
quase nula exposição nos gran-
des meios de comunicação e por 
serem campanhas que se recu-
sam a receber dinheiro de em-
presas e bancos. 

É importante que tenhamos no 
processo eleitoral quem defenda 
interesses voltados para a cons-
trução de uma sociedade justa, 
que valorize aqueles que vivem 
do trabalho, que valorize os ser-
viços e os servidores públicos. O 
Sintrajud aposta na organização 
de servidores públicos e traba-
lhadores da iniciativa privada 
para a construção de um Brasil 
sem explorados.
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Entre os dias 29 de setembro e 8 de 
outubro estarão abertas as inscrições 
para candidatos à direção de base. 
Todos os servidores associados po-
dem se inscrever. Os eleitos serão os 
representantes oficiais da categoria 
nos locais de trabalho. Além disso, os 
diretores de base irão compor, com 
a diretoria executiva e representantes 
do Núcleo dos Aposentados, o Con-
selho de Base do Sintrajud. 

O diretor de base faz a ponte 
entre o Sindicato e o local de tra-
balho, fortalecendo a organização 
dos servidores. Cabe ao diretor de 
base trazer ao Sindicato os proble-
mas do dia-a-dia e suas demandas, 
atuando como um comunicador. 
O diretor de base também parti-
cipa das reuniões do Conselho de 
Base, que acontecem periodica-
mente. Nesses encontros, são de-
batidas e definidas as prioridades 
e bandeiras de lutas da categoria. 
É uma instância deliberativa, que 
garante a democracia no Sindica-
to. Trata-se de uma tradição que é 
rara no movimento sindical atual. 

Novas lideranças
As recentes mobilizações demons-

traram a capacidade de liderança de 

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo – Sintrajud, 
por seus coordenadores gerais, e na forma do 
que dispõe seu Estatuto Social nos Artigos 44, 
46 e 52 e ss. e o Regimento Interno para Elei-
ção da Diretoria de Base, faz saber a todos os 
interessados que na sede desta entidade, situa-
da a Rua Antonio de Godoy, nº 88, 16ª, no ho-
rário das 11h às 19h de segunda a sexta-feira, 
entre os dias 29/09/2014 até 08/10/2014, esta-
rão abertos os prazos para a inscrição dos can-
didatos à Diretoria de Base, para os locais de 
trabalho onde ainda não foram eleitos e para 
os casos de vacância por renúncia, transferên-
cia ou afastamento do(s) Diretor(es) de Base 
já eleito(s) naquele local, em conformidade 
com as seguintes disposições:
1) A inscrição dos candidatos far-se-á no 

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a 
partir do dia 29 (vinte e nove) de setembro até 
o dia 08 (oito) de outubro de 2014 (dois mil e 
quatorze), mediante o preenchimento de for-
mulário próprio que estará à disposição dos 
interessados, os quais deverão enviá-lo à sede 
do Sintrajud, na Rua Antonio de Godoy, 88 – 
16ª andar, Centro/SP – CEP: 01034-000, pes-
soalmente ou através de terceiros ou por carta. 
2) O modelo de formulário de inscrição estará 

disponível na página do Sintrajud (www.sintra-
jud.org.br) e na sede do sindicato na secretaria.
3) Os candidatos de fora da capital poderão 

enviar sua inscrição por carta, devendo, an-
tes, remeter um fax da mesma para o sindica-

to, obedecendo-o prazo de inscrição. 
4) É eleito e elegível todo associado que, ob-

servado o artigo 53º do Estatuto Social do Sin-
trajud: a) Esteja em pleno gozo dos direitos so-
ciais conferidos neste Estatuto; b) Esteja quite 
com a tesouraria do Sintrajud; c) Não tenha 
sofrido qualquer punição prevista neste Esta-
tuto, no período anterior a um ano do pleito. 
5) As inscrições via fax serão recebidas 

pelo número (11) 3337-0199 e observarão o 
disposto no item terceiro deste edital. Após 
envio, confirmar recebimento na Secretaria 
com a funcionária Juliana Silva. 
6) As eleições ocorrerão nos respectivos 

locais de trabalho, por voto direto e secreto, 
submetendo-se os nomes dos candidatos à 
votação em cédulas única entre os associados. 
8) Em dia e local que serão previamente 

informados, haverá uma urna fixa ou iti-
nerante no fórum onde se realizará eleição. 
Após o encerramento da votação, será inicia-
da a apuração, proclamando-se os eleitos e 
lavrando-se a ata de Eleição e Apuração. 
9) Serão considerados nulos os votos que 

contenham rasura ou anotações estranhas 
ao processo de votação, observando sempre 
a proporcionalidade de seu prédio (fórum). 
10) Será considerado eleito o candidato que 

obtiver o mínimo de 10% dos votos de seu 
fórum (prédio), desde que igual ou superior 
a 10 (dez) votos, com observância ao artigo 
3º do Regimento Interno, sem o que não se 
legitima no mandato. Nos locais de trabalho 

com menos de 10 (dez) associados, poderá 
ser eleito 1 (um) Diretor de Base, desde que 
o número de associados no fórum (prédio) 
corresponda a no mínimo 50% ou mais da 
lotação do fórum (prédio). Nos locais com 
menos de 10 (dez) associados que não se en-
quadrem no critério acima, ou onde não hou-
ver candidatos, bem como em cada vara, ga-
binete, setor ou departamento os associados 
poderão escolher entre si um Representante 
Sindical, que participará como observador 
(com direito à voz e sem direito a voto) das 
reuniões ordinárias, extraordinárias e demais 
atividades da Diretoria de Base, podendo ser 
escolhido um para cada atividade.
11) A duração do mandato dos Diretores de 

Base será para o prazo do mandato em vigên-
cia, nos termos do Estatuto Social do Sintrajud, 
garantindo-se as eleições complementares. 

E para que chegue ao conhecimento dos in-
teressados, é expedido e publicado o presente 
edital que será afixado na sede e nas subsedes 
do Sintrajud, e em cada local de trabalho, sendo 
que o regimento respectivo estará disponível na 
sede do sindicato, bem como na página (www.
sintrajud.org.br) na forma do seu Estatuto. 

Dado e passado nesta Capital do Estado de 
São Paulo aos vinte e dois dias do mês de se-
tembro de dois mil e quatorze.  

Inês Leal de Castro
Antonio dos Anjos Melquiades
Coordenadores Gerais 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA DE BASE SINTRAJUD

Categoria elegerá novos 
diretores de base do Sintrajud

Inscrições de candidatos vão de 29 de setembro a 8 outubro e poderão ser feitas pelo site

muitos servidores. É muito impor-
tante que as pessoas que dirigiram a 
greve, inclusive no Comando de Gre-
ve, participem da direção de base.

O papel do diretor de base é sim-
ples, mas fundamental, ajudando 

a encaminhar as demandas dos 
locais de trabalho e garantindo a 
presença do Sindicato em cada se-
tor e fórum. Com mais de 15 mil 
servidores em todo o Estado, é es-
sencial que pessoas de diferentes 

locais assumam o compromisso de 
ajudar a dirigir a categoria, ainda 
mais num momento privilegiado, 
com servidores chamando para si 
a responsabilidade de organizar o 
conjunto da categoria. 
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Candidatos apresentam propostas 
em debate no Sindicato

Tradição no Sintrajud, evento reuniu servidores que disputam as eleições para o Legislativo

Com duração de duas horas e meia, o debate 
entre os servidores candidatos foi uma oportu-
nidade para a apresentação dos motivos que os 
levam à disputa eleitoral. O debate, uma tradição 
no Sintrajud, foi mediado pelo jornalista Hélcio 
Lourenço Duarte.

O evento ocorreu na quarta-feira (17), no 
auditório do Sindicato, e abriu espaço para os 
candidatos abordarem questões como a valo-
rização do serviço público, a relação da candi-
datura com as reivindicações da categoria, as 
coligações partidárias e o pagamento da dívida 
pública, entre outros.

Síntese das apresentações dos candidatos no debate:

Akyko Akyama, aposentada do TRT-2. 
Candidata a deputada federal pelo Psol, nº 5090.

“A forma como os governos estaduais 
e federais tratam o serviço público me le-
vou à candidatura. Não me candidato pelo 
salário, nem por vaidade. Tenho ouvido o 
mesmo discurso, contra os serviços públi-
cos. Mas e o respeito com os trabalhadores 
e com os funcionários públicos?

O governo diminui o funcionalismo pú-
blico. Temos que exigir do governo respei-
to. Não é só aumento de salário, mas sim 
respeito. É para combater a discriminação 
contra os trabalhadores que me candidato”.

“A eleição é parte da luta. É a ampliação 
do debate em relação aos direitos de toda 
a classe. É preciso construir um país para 
os trabalhadores. Por mais decepcionados 
com a corrupção, as pessoas querem saber 
como mudar.

Toda riqueza é destinada pelo PT e 
PSDB para beneficiar os ricos, porque são 
financiados por eles. O povo passa muita 
necessidade, apesar de o Brasil ser a 7ª 
economia do mundo.”

Ana Luiza de Figueiredo Gomes, servidora do TRF-3. 
Candidata ao Senado pelo PSTU, nº 161.

“Para garantir cidadania é preciso o 
aperfeiçoamento da legislação. A melhora 
da Justiça Estadual pode refletir na nossa 
categoria. O salário do Judiciário Paulista 
está defasado, falta estrutura e falta trei-
namento para os servidores.

A Justiça é o meio mais fácil de acesso à 
cidadania. As minorias também têm direi-
tos, isso é a essência da Democracia”.

Angelo Vaz, servidor no TRF-3. 
Candidato a dep. estadual pelo PPS, nº 23040.

“Além de pensar na categoria, temos 
que pensar no serviço público como um 
todo, como cidadãos. Meu filho estuda em 
escola pública, eu uso hospital público e 
transporte público. Antes de ser servidor 
público federal, sou um cidadão.

Vou lutar pela valorização do serviço pú-
blico, embora seja candidato a deputado 
estadual, podemos interferir para que pos-
samos ter reajustes salariais regulares e não 
longos parcelamentos, que fazem com que 
a população nos veja com maus olhos”.

Flávio Phols, servidor da Justiça Trabalhista. 
Candidato a dep. estadual pelo PSB, nº 40017.“Escolhi o PSDB depois de ter estudado 

os estatutos dos partidos. As décadas de 
trabalho na Justiça Federal, em contato 
diário com a legislação e as dificuldades 
práticas encontradas, levaram-me à polí-
tica. Em vez de ficar reclamando, dispus-
-me a colocar meu nome onde as leis 
são feitas, uma vez que a matéria-prima 
da Justiça Federal é a legislação federal. 
Como podemos resolver os problemas na 
Justiça Federal? Lutar para que tenhamos 
a reposição salarial anual garantida pela 
Constituição Federal.

Não sou carreirista político, tenho o apoio 
de minha família, coloco-me à disposição 
para construir uma cidadania a todos nós.”

Jessé Corrêa, servidor da JF de Bauru. 
Candidato a dep. federal pelo PSDB, nº 4508.

Meu nome é Paulo José Morline, tenho 
50 anos, sou servidor do Judiciário Federal 
desde outubro de 1989, e sou mais conhe-
cido como Morline.  A minha campanha se 
resume em abrir canais de comunicação 
com as partes, encontrando soluções prá-
ticas e viáveis. Por isso, a frase de minha 
campanha se resume em POUCAS PALA-
VRA e MAIS ATITUDES.

Paulo Morline 4074 - PSB

Não participou do debate

Fotos Jesus Carlos


