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Por reposição salarial 
e contra a repressão!

Um forte aparato e repressão policial marcou 
a assembleia que os servidores do Judiciário  
Federal em São Paulo realizaram na última 
sexta-feira, 3, no prédio do TRE da rua Fran-
cisca Miquelina. Uma base da Polícia Militar 
ficou estacionada na entrada do Tribunal, sen-
do reposicionada duas vezes para tentar difi-
cultar a concentração dos servidores. Policiais 
ocuparam grande parte do saguão e da entrada 
do edifício.

Por outro lado, a mobilização dos servidores 
foi reforçada pelo apoio de outros estados e até 
de outras categorias e suas respectivas entida-
des sindicais (veja no destaque acima). “O Sin-
trajud recebeu manifestações de solidariedade 
que vieram de um extremo a outro do país”, 
apontou Adílson Rodrigues, diretor da Fenaju-

fe. Compareceram à assembleia representantes 
dos servidores do IBGE e da CSP-Conlutas.

A categoria manifestou indignação com a 
concessão de auxílio-moradia aos juízes. O 
presidente do TSE, Dias Toffoli, foi vaiado pe-
las declarações contra o direito de greve dos 
servidores públicos.

Os servidores voltaram a defender a inde-
pendência dos poderes e protestar contra o 
corte no orçamento do Judiciário efetuado 
pelo governo Dilma Rousseff (PT).

Em relação à liminar que proibiu a greve no 
TRE e, portanto, declarou inexistente tal direito 
constitucional, o Sindicato ingressou na segun-
da-feira (06) com um agravo na Justiça Federal. 

O departamento jurídico também prepara a 
defesa do Sindicato no processo e uma repre-

sentação à Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) e à Coordenadoria Nacional de 
Liberdade Sindical do Ministério Público do 
Trabalho – Conalis/MPT.

Ato público e medidas judiciais
Os servidores vão realizar um ato público no 

TRE no dia 15 de outubro para exigir reposi-
ção salarial e defender o direito de greve.

A assembleia aprovou também o indicativo 
de que o ato tenha um caráter nacional, com 
a participação do maior número possível de 
estados.

Uma nova assembleia geral extraordinária 
foi outra deliberação e apontada, inicialmen-
te, para o dia 18, devendo ocorrer na sede do  
Sintrajud. 

Ato público e medidas judiciais defenderão projeto salarial e direito de greve

15 de outubro: Dia de Luta

CSP-Conlutas
ASSIBGE - SN
Sinjuspar (PR)
Sinjufego (GO)
Sindijufe (MT)
Sindjus (DF)
Sintrajufe (RS)
Sintrajufe (PE)
Sintrajurn (RN)
Sindissétima (CE)
Sinje (CE)
Sindjuf (PB)
Sintraam (RR)

Entidades 
manifestam 

solidariedade 

Jesus Carlos

03.10.14 - Ato em frente ao TRE, na rua Francisca Miquelina: aparato policial, indignação e manifestações de solidariedade
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Até 17 de outubro estão 
abertas as inscrições para 
candidatos à direção de 
base. Todos os servidores 
associados podem se ins-
crever. Os eleitos serão 
os representantes oficiais 
da categoria nos locais de 
trabalho. 

Para participar da elei-
ção os servidores inte-
ressados devem preen-
cher formulário próprio 
que está disponível no 
site do Sintrajud ou na 
secretaria do sindicato.

Após preenchimento, 
o documento deve ser 

enviado à sede do Sin-
trajud, na Rua Antonio 
de Godoy, 88 – 16ª an-
dar, Centro/SP – CEP: 
01034-000, pessoalmen-
te ou através de terceiros 
ou por carta.

Os candidatos de fora 
da capital poderão enviar 

sua inscrição por carta, 
devendo, antes, remeter 
um fax (11 - 3225-0608) 
da mesma para o sindica-
to, obedecendo-o prazo 
de inscrição. Após envio, 
confirmar recebimento 
na Secretaria com a fun-
cionária Juliana Silva. 

Eleição diretoria de base: 
inscrições prorrogadas até 17/10

Os servidores da Justiça Federal 
e do TRF-3, que se cadastraram e 
atualizaram os seus dados no site 
do Sintrajud até 30 de setembro, 
terão 60% do Imposto Sindical de 
2014 restituído até o final de outu-
bro. A devolução será feita de acor-
do com as informações disponíveis 
no cadastro.

A devolução do percentual, que 
corresponde à parte da cobrança que 
cabe aos sindicatos, é realizada todos 
os anos pelo Sintrajud, que é contra 
o Imposto Sindical por entender que 
uma entidade de classe deve susten-

tar-se com contribuições voluntá-
rias. É essa postura que mantém o 
Sintrajud independente de governos.

Junto à atualização do cadastro, o 
sindicato realizou uma campanha 
de doação do Imposto Sindical para 
o fundo de greve. O Sintrajud agra-
dece aos servidores que apoiaram a 
luta dos trabalhadores do Judiciário 
Federal em São Paulo e ressalta que 
o valor doado será utilizado para via-
bilizar as mobilizações da categoria, 
e em hipótese alguma será utilizado 
para a cobertura de despesas ordiná-
rias do Sindicato.

Imposto Sindical: 
pagamento até fim de outubro

A restituição vale para os servidores da Justiça Federal e TRF-3

Alguns servidores estavam 
com os dados desatualizados 
no cadastro e por isso não re-
ceberam o Imposto Sindical 
de 2013. Para eles, o Sintra-
jud ofereceu a oportunidade 
de atualização de cadastro 
até 15 de setembro. A devo-
lução também ocorrerá até o 
final de outubro.

 IMPOSTO SINDICAL 2013

EDITORIAL

Depois de 
outubro

Antes das 22h de domingo (05) já 
sabíamos do segundo turno na disputa 
presidencial. Graças ao trabalho eficiente 
e ágil de milhares de trabalhadores da 
Justiça Eleitoral, pôde-se confirmar que 
apontavam as pesquisas Ibope e Data-
-Folha da véspera: Dilma Rousseff (PT) e 
Aécio Neves (PSDB) estariam nesta nova 
fase da corrida ao Palácio do Planalto.

A campanha de Marina Silva (PSB) 
havia sentido os golpes que recebera de 
tucanos e petistas. Com menos tempo no 
horário eleitoral gratuito, a ex-senadora 
foi caindo nas pesquisas ao passo que o 
ex-governador de Minas Gerais subia.

Os marqueteiros e estrategistas das 
campanhas estão debruçados sobre o 
mapa da votação, os números de cada 
região, estado e cidades. Dilma foi avas-
saladora no nordeste, mais de 16 milhões 
de votos válidos. Aécio teve mais de 10 
milhões em São Paulo. Em Minas Gerais, 
a petista venceu numa disputa acirrada 
com o tucano.

Ao que parece, o fiel da balança será 
Marina Silva, que teve quase 22 milhões 
de votos. Resta saber se a indicação de 
apoio manifestado por ela ao PSDB irá, 
de fato, influenciar seus eleitores. Se sim, 
a campanha de Dilma poderá se arrepen-
der de ter “batido” tão forte na ex-minis-
tra do governo Lula.

Apesar da disputa partidária neste se-
gundo turno, é preciso tentar conhecer 
quais são os interesses por trás de cada 
candidatura. Um dos métodos para co-
nhecê-los é identificando os financiadores 
das campanhas, pois, quem paga, manda.

Basta olhar para as contas das cam-
panhas do PT e do PSDB para ver que o 
dinheiro vem do mesmo lugar: JBS (dona 
da marca Friboi), Itaú, Bradesco, AmBev, 
Andrade Gutierrez, OAS, MRS Constru-
tora. Essas são as empresas que estão 
patrocinando a campanha eleitoral de 
ambos. Diante disso, alguém tem dúvida 
de quais interesses serão defendidos por 
qualquer um deles a partir de 1º de ja-
neiro de 2015?

Embora sejam duas candidaturas 
aparentemente diferentes, o programa 
defendido é o mesmo: manutenção do 
sistema da Dívida Pública (que, anu-
almente, consome 45% de toda arre-
cadação federal), arrocho salarial aos 
servidores públicos e precarização das 
condições de trabalho. A consequência 
desta política é sentida diariamente por 
nós trabalhadores do serviço público e 
pela população que atendemos. São oito 
anos sem reajuste de salários, sobrecar-
ga de trabalho e aumento no número de 
adoecimentos em nossa categoria.

Independentemente de quem vença as 
eleições no dia 26 de outubro, os servido-
res do Judiciário deverão aumentar sua 
organização e sua mobilização. Devem, 
também, apoiar e fortalecer iniciativas em 
torno da construção de unidade com ou-
tros segmentos do funcionalismo público 
e de trabalhadores da iniciativa privada. 
Somente a nossa luta poderá construir um 
país menos injusto, com distribuição de 
renda e respeito aos nossos direitos.

A luta pela reintegração dos 42 
metroviários demitidos durante 
greve da categoria em junho deste 
ano teve mais uma vitória. Na ter-
ça-feira (30), mais 23 trabalhado-
res foram readmitidos através de 
liminar. Outros doze trabalhado-
res foram reintegrados em julho e 
agosto, restando apenas sete.

As demissões foram ordenadas 
pelo governador de São Paulo Ge-
raldo Alckmin (PSDB) e apoiada 
pelo secretário de Transporte, Ju-
randir Fernandes. Os despachos 

do juiz Thiago Melosi Sória dei-
xam claro que nenhum dos traba-
lhadores cometeu qualquer ato de 
“vandalismo”, conforme apontado 
por Alckmin. 

Altino Prazeres, presidente do 
Sindicato dos Metroviários de São 
Paulo, agradeceu a todos que aju-
daram a foram solidários com a 
luta da categoria. Desde os desliga-
mentos, entidades demonstraram 
apoio e participaram de dezenas de 
atos em favor dos trabalhadores. 

“A luta dos trabalhadores e tra-

balhadoras do país e do mundo 
muitas vezes trazem suas vítimas, 
demitidos, desalojados, feridos, 
mortos, mas a luta permanece, 
ousa permanecer mesmo diante 
das atrocidades mais revoltantes. 
(...) a luta é permanente, comemo-
ramos nossas conquistas, mas não 
deixamos de ver que a luta contra 
o capital, seus governos, mesmo 
que muitas vezes com disfarce de 
serem dos trabalhadores, perma-
nece”, disse o dirigente em nota 
publicada nas redes sociais. 

Vitória: mais 23 metroviários são reintegrados
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Campanha salarial tem sido um duro teste para os servidores. Mais do que a reposição, está em jogo a própria dignidade  

A atual campanha salarial é a mais 
longa e difícil já feita pelos servido-
res do Judiciário Federal. Vitórias 
importantes foram conquistadas 
no primeiro semestre: instalação da 

mesa de negociação no STF; envio 
do substitutivo ao projeto salarial 
para o Congresso; rejeição, pelo CNJ, 
da proposta de Estatuto Único para 
os servidores de todo o Judiciário 

(PEC 59) e afastamento da possibili-
dade de criação de carreiras exclusi-
vas nos tribunais superiores.

Mas não foram poucos os obstácu-
los enfrentados desde que o governo 

Dilma Rousseff (PT) apresentou a 
proposta de Orçamento para 2015, 
incluindo o descaso do Judiciário 
com as reivindicações da categoria e 
o desrespeito ao direito de greve.

28.08 - Governo exclui da proposta 
orçamentária do Judiciário a previsão 
de recursos para o projeto salarial 
dos servidores, o PL 6613/2009. O 
corte atinge também o aumento do 
subsídio dos ministros do STF.

29.08 – Ainda como interino na presidência 
do STF, o ministro Ricardo Lewandowski envia 
ao Congresso o PL 7920/2014, fatiando a 
reposição salarial em seis parcelas semestrais. O 
projeto não foi negociado com a categoria nem 
com o governo. 10.09 – 

Lewandowski 
toma posse como 
presidente do 
STF e servidores 
protestam em 
Brasília contra 

as perdas salariais. 
Na véspera, o ministro recebeu 
uma comissão de servidores e 
prometeu negociar com o 
governo, mas só depois 
das eleições.

16.09 – Ignorando o corte 
orçamentário, o ministro Luiz 
Fux determina em decisão 
liminar o pagamento de 
auxílio-moradia a todos os 
juízes federais.

24.09 – APAGÃO DO JUDICIÁRIO: 
servidores do TRE-SP fazem a 
maior paralisação da história 
do Tribunal. Assembleia decide 
greve por tempo indeterminado 
a partir do dia 30.

25.09 – Em 
meio ao arrocho 
salarial e ao corte 
no orçamento, 
Diário Oficial 
publica a criação 
de 90 funções de 
confiança FC-3 e 33 
cargos em comissão 
CJ-3 no âmbito da 
secretaria do STF.

27.09 – O presidente do 
TSE, ministro Dias Toffoli, 
diz em entrevista ao jornal 
Zero Hora que os servidores 
públicos não deveriam ter 
direito de greve.

28.09 -  Liminar expedida 
em pleno domingo pelo 
TRF-3 proíbe a greve, sob 
pena de multa de R$ 300 
mil por dia ao sindicato e 
aos servidores.

30.09 – Assembleia 
decide suspender 
a greve e manter a 
mobilização, com 
estado de greve, atos e 
novo APAGÃO, no dia 3.

03.10 – APAGÃO e 
atos públicos dos 
servidores pedem 
reposição salarial e 
respeito ao direito 
de greve. 

Prova de resistência

Cinco dias após criticar a Cons-
tituição Federal por assegurar o 
direito de greve dos servidores, o 
ministro Dias Toffoli pediu vista 
no processo da data-base do fun-
cionalismo e paralisou mais uma 
vez o julgamento que se arrasta há 
sete anos no Supremo Tribunal Fe-
deral. Não há previsão de quando a 
ação volta à pauta do STF, já que os 
ministros não costumam respeitar 
os prazos regimentais de devolu-
ção de processos. 

O pedido de vista na sessão de 
2 de outubro provocou críticas e 
indignação entre servidores do 
Judiciário Federal. “Coube justo a 
ele, que reprimiu a greve dos ser-
vidores [da Justiça Eleitoral de São 
Paulo], fazer isso. Cumpriu o papel 
de proteger o governo, que ganha 
tempo. Somado à questão do or-
çamento e da falta de negociação, 
isso mostra que a cúpula do Judici-

ário e o governo estão unidos para 
manter nosso salário congelado”, 
disse Tarcísio Ferreira, dirigente 
da federação nacional (Fenajufe), 
entidade que participa da ação 
como parte interessada. 

É a terceira vez que o Recurso Ex-
traordinário número 565089 para 
devido a pedidos de vista. A ação 
pleiteia uma indenização por con-
ta do prejuízo causado pelo des-
respeito continuado do governo à 
revisão anual dos salários, prevista 
na Constituição Federal. O STF já 
definiu que a decisão terá reper-
cussão geral, influenciando, assim, 
em todas as ações sobre o assunto 
que tramitam na Justiça. 

Quando o julgamento foi inter-
rompido, o placar estava 4 a 3 con-
tra os servidores. Além de Toffoli, 
faltam ainda os votos dos minis-
tros Ricardo Lewandowski e Celso 
de Melo.

Toffoli pede vista e adia decisão sobre data-base
Não há previsão de quando a ação volta à pauta do STF
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A entrada do prédio do TRT-2, 
na rua da Consolação, foi cenário 
de uma emocionante homenagem 
ao colega Edélcio Ribeiro, agente de 
segurança do Tribunal e fundador 
do Sintrajud. Prestes a se aposentar, 
Ribeiro faleceu no último dia 25 na 
própria sede do tribunal trabalhista, 
ao qual dedicou 23 anos da sua vida. 

Ribeiro foi lembrado por seu 
companheirismo e por sua militân-
cia em favor da categoria. “Dedicou 
sua vida a lutar para que tivéssemos 
uma vida melhor”, observou a dire-
tora do Sintrajud e servidora da JT 
Inês Leal de Castro.

A homenagem, no dia 1º, foi tam-
bém um manifesto contra a atitude 
da presidência do TRT-2, que man-
teve o expediente normal mesmo 
com a morte do servidor nas de-
pendências do Tribunal. Além disso, 
os servidores protestaram contra o 
processo de desumanização a que 
são submetidos e contra as más con-
dições de trabalho na Justiça Traba-
lhista e no Judiciário em geral. 

 “Desrespeito”
No dia da morte de Ribeiro, o 

Sindicato solicitou a suspensão do 
expediente no TRT-2 e, em Bra-
sília, Tarcísio Ferreira, diretor da 

Indignação. Esse foi o sentimen-
to que tomou conta de servidores 
do Poder Judiciário em São Paulo 
diante da liminar expedida pelo 
desembargador do TRF-3, Cotrim 
Guimarães, proibindo a greve no 
TRE-SP, marcada para iniciar no 
último dia 30. Eles protestaram 
no dia 3 em frente ao Tribunal, na 
Avenida Paulista. 

A liminar expedida no domingo 
(29), véspera do início do movi-
mento paredista, mostrou o des-
respeito da Justiça não só com o 
direito de greve, mas com os ser-
vidores públicos, que foram ame-
açados caso aderissem à parali-
sação. “Houve uma proibição do 
direito de greve, com multa diária 
de R$ 300 mil, solidária aos traba-
lhadores, além de ameaça de pro-
cessos administrativo, criminal e 
civil para os servidores”, afirmou 
Cléber Borges de Aguiar, diretor 
do Sintrajud.

“A liminar é mais uma forma de 
assédio que a categoria sofre. Não 

O drama dos oficiais de justiça da Cen-
tral de Mandados da JF de Osasco ganhou 
mais um capítulo com a Portaria 7667 
da administração do TRF-3. Os oficiais 
da Central estão sobrecarregados com 
o acúmulo de mandados pendentes de 
cumprimento, problema que se agrava 
desde 2011. Atualmente, há cerca de 3 
mil mandados acumulados.

Para tentar zerar o estoque, a adminis-
tração do TRF-3 determinou que a Central 
Unificada de Mandados (Ceuni) colabore 
com a Central de Osasco, o que gerou 
grande insatisfação entre os oficiais da 
Ceuni.  A Portaria 7667, de 22/09, dispõe 
sobre essa colaboração.

O Sintrajud defende que oficiais recém-
-nomeados, sem lotação definida, socor-
ram os oficiais da JF de Osasco em caráter 
provisório, num sistema de mutirão. A 
solução definitiva virá somente com o au-
mento do quadro da subseção judiciária. 

A última reunião do Núcleo dos Ofi-
ciais de Justiça, no dia 18/09, reafirmou  
essa posição. O Núcleo concluiu que o 
problema vai se repetir na vara federal 
a ser inaugurada em Barueri. Além de 
a demanda não ter sido corretamente 
dimensionada, a nova subseção deverá 
assumir processos que hoje tramitam na 
justiça estadual.

Indenização de transporte
O Núcleo também aprovou novas pro-

vidências para evitar o desconto indevido 
da indenização de transporte dos servido-
res que aderiram à greve do 1º semestre. 
Em relação aos oficiais da JF, o Núcleo vai 
acompanhar a tramitação do pedido ad-
ministrativo à Diretoria do Foro.

Além disso, o Núcleo requereu a amplia-
ção do prazo para cumprimento dos man-
dados em atraso pelo tempo equivalente à 
paralisação.

No que se refere aos colegas da Traba-
lhista, o Departamento Jurídico do Sindi-
cato enviará requerimento às Centrais de 
Mandados para que informem à Direção 
Geral a relação dos servidores que ade-
riram à greve e sobre o cumprimento do 
serviço represado.

Aposentadoria especial
A reunião do Núcleo discutiu ainda a 

portaria 34/2014 do TRT-2, que obrigou 
oficiais e agentes de segurança readapta-
dos após licença de saúde a uma reavalia-
ção médica.

Diante da garantia da presidência do 
TRT-2 de que isso não implicará aposenta-
doria compulsória, o Núcleo decidiu acom-
panhar os casos dos colegas que estão sen-
do chamados para a reavaliação.

Ato defende direito de greve
Liminar expedida pelo desembargador Cotrim Guimarães, proibiu a greve no TRE

podemos naturalizar isso. A práti-
ca é um modelo de gestão de tra-
balho, que serve não só para que 
o trabalhador gere resultados, mas 
também perca os seus direitos”, 
disse Inês Leal de Castro, diretora 
do Sintrajud.

“Precisamos desmoralizar o 
conteúdo dessa decisão. Esse é o 

nosso dever em nome dos colegas 
que derramaram sangue para que 
chegássemos até aqui e conquis-
tássemos o direito de greve”, en-
fatizou Gilberto Terra, diretor de 
base do Sintrajud e servidor da JF, 
diante da convocatória para que 
servidores intensifiquem os pro-
testos e manifestações.

Ribeiro: homenagem em tom de protesto
Colegas se emocionam ao lembrar o servidor do TRT-2 e fundador do Sintrajud

OJAFs: “solução” para 
sobrecarga de trabalho 
desagrada a todos

TRF-3 envia oficiais da Ceuni 
para zerar o estoque de manda-
dos da Central de Osasco

Dois dos três filhos de Ribeiro 
compareceram ao ato e foram 
presenteados com uma faixa 
confeccionada pelo Sintrajud.

Fenajufe, procurou a presidente 
do TRT-2, desembargadora Maria 
Doralice Novaes, com o mesmo 
pedido. A presidente participava da 
reunião do Colégio de Presidentes 
e Corregedores dos Tribunais Re-
gionais do Trabalho (Coleprecor) e 
disse que antes era preciso comu-
nicar a família e esperar a perícia.

“Minha impressão é que o Tri-
bunal não quis divulgar a notí-
cia, para não se expor, mas não 
se pode abafar uma notícia como 

essa, que já era comentada até nos 
corredores do TST”, disse Tarcísio. 
“O que aconteceu foi uma falta de 
respeito ao nosso colega”, concluiu 
o servidor da JT Henrique Sales.

 “A Justiça do Trabalho não pode 
ter esse tipo de comportamento; 
aqui se julgam os direitos das pes-
soas”, resumiu Ana Luiza Figuei-
redo Gomes, servidora do TRF-3. 
“Ribeiro nos deixa uma dor imen-
sa pelo desrespeito aos nossos di-
reitos por parte dos tribunais.”

Fotos: Jesus Carlos

03.10.14 - Servidores protestam no TRF-3 contra a liminar que proibiu greve no TRE
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4º Encontro de Aposentados foi prestigiado 
pela Fenajufe e pela CSP-Conlutas

Realizado entre 27 e 30 de setembro, em Santos, evento teve participação de colegas de todos os estados da Região Sudeste

Encontro também priorizou a socialização e a qualidade de vida. Confira as fotos.

Fotos Marcela Mattos

Debates sobre conjuntura e re-
forma da previdência e a realização 
de atividades culturais e de qualida-
de de vida marcaram o 4º Encontro 
Regional de Aposentados e Pensio-
nistas da Região Sudeste, realizado 
em Santos, entre os dias 27 e 30 de 
setembro. Ao final do encontro, a 
sensação de todos os participantes 
foi de dever cumprido. 

“Espero que todos tenham gos-
tado e possam levar daqui um acú-
mulo para fortalecer a nossa luta”, 
resumiu  Maria Helena Garcia Leal, 

diretora do Sintrajud (SP), que or-
ganizou o evento. A próxima edição 
deverá acontecer em Minas Gerais. 

A abertura teve saudações da 
Fenajufe e da CSP-Conlutas. Em 
nome da Fenajufe, Adilson Rodri-
gues saudou “aqueles que já se do-
aram e que estão mais dispostos a 
doar mais à classe trabalhadora e à 
humanidade”.

O dirigente destacou a mobili-
zação da categoria na luta contra o 
arrocho salarial e das mobilizações 
no período eleitoral. Servidor da 

Justiça Federal em Santos, Adilson 
pontuou que há uma tradição de 
luta sindical na cidade.

O dirigente lembrou que uma 
das pautas dos aposentados é o fim 
da taxação dos inativos, aprova-
do na Reforma da Previdência, de 
2003. “A reforma foi aprovada, mas 
nós lutamos muito e é hora de co-
brar a fatura”, disse.

Representando a CSP-Conlutas, 
Paulo Barela destacou a importân-
cia do momento em que ocorre o 
encontro, com as eleições presiden-

ciais. Para ele, os trabalhadores apo-
sentados foram o alvo preferido dos 
governos do PT.

Criticando a reforma da previ-
dência, Barela disse que a taxação 
dos inativos é uma anomalia. “Foi o 
PT que criou os fundos de pensão, 
destinando recursos dos trabalha-
dores para os mercados financei-
ros”, disse, ao chamar os aposenta-
dos a participar das mobilizações 
do conjunto dos servidores públicos 
federais para lutar pela aprovação 
da PEC 555.

Mesa de abertura do Encontro

Aposentados e pensionistas dos estados de SP, MG, RJ e ES Plenária de encerramento

Bolsa do café Aquário de Santos Atividade de botânica Tai chi chuan

Churrasco na Subsede Bolsa do café Jantar dançante Passeio de bondinho

Terça-feira, 07 de outubro de 2014   
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44% da renda nacional está con-
centrada nas mãos de 5% da popula-
ção. Uma proporção que não sofreu 
variações significativas entre 2006 e 
2012. Esse foi um dos temas apresen-
tados pelo historiador Valério Arca-
ry, no 4º Encontro dos Aposentados 
da região Sudeste.

A partir de dados levantados jun-
to à Receita Federal por pesquisado-
res da Universidade de Brasília e do 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas, Arcary demonstrou que 
nesses anos, em média, a parcela 
mais rica, que corresponde a 0,1% 
da população, recebeu quase 11% da 
renda nacional, percentual 110 vezes 
superior à média nacional.

Desde o final da Ditadura
Segundo Arcary, desde o final da 

Ditadura Militar (1964-1985), o Pro-
duto Interno Bruto brasileiro dupli-
cou, mas a população quase dobrou 
e a renda per capita anual “teve uma 
variação de 20%, muito pequena para 
um intervalo de 30 anos”, avaliou.

No mundo do trabalho, disse, nos 
últimos 15 anos, houve a elevação do 
piso da remuneração do trabalho 
manual, a queda lenta do piso no 
setor de serviços e a queda acentua-
da do salário médio de assalariados 
com nível superior.

Os dados, segundo o palestrante, 
permitem concluir que não houve 
aumento da participação do traba-

lho na renda nacional: “A parcela do 
trabalho na renda nacional era de 
45,4% em 1990. Só em 2010 volta-
mos a esse patamar”, explicou.

Janela demográfica
Apesar deste quadro, vivemos 

uma oportunidade histórica para 
a redução da desigualdade social. 
Com dados do IBGE, Arcary mos-
trou que nos próximos anos, a maior 
parte da população estará em idade 
economicamente ativa. A oportuni-
dade decorre do fato de a riqueza ser 
proporcional ao número de pessoas 
que a produzem. “Nunca houve isso. 
Se aproveitarmos a oportunidade, 
teremos um Brasil melhor”, concluiu.

• Que seja dado um voto de 
apoio à Auditoria Cidadã da 
Dívida, com publicação na im-
prensa dos sindicatos, sites e 
panfletos; 

• Defesa maior, por parte da 
Fenajufe, dos assuntos ineren-
tes aos aposentados e pensio-
nistas. Que seja divulgada nas 
mídias sindicais e externas a 
falta da vontade política do 
governo para que seja coloca-
da em pauta a PEC 555/2006. 
Confecção de uma carta aberta 
à população; 

• Realizar ato em Brasília pela 
PEC 555/2006, junto à Câmara 
dos Deputados; 

• Que o pedido da anulação da 
Emenda Constitucional 41 seja 
feito após a promulgação da 
emenda, que retira o desconto 
previdenciário dos aposenta-
dos e pensionistas;

• Realizar atividades em Bra-
sília, dias 14 e 15 de outubro, 
para pautar PEC 555/2006;

• Cobrar da Fenajufe a realiza-
ção de encontros nacionais de 
aposentados, a fim de reforçar 
a luta do segmento;

• Cobrar das direções sindicais 
maior empenho no sentido de 
reforçar as demandas específi-
cas dos aposentados;

• Publicizar nos meios de co-
municação (jornal/site dos sin-
dicatos) as questões específicas 
dos aposentados; 

• Propor à Fenajufe a criação 
de uma Comissão Nacional de 
Aposentados, com a partici-
pação de um coordenador de 
cada núcleo de aposentados, 
para incentivar a criação de 
mais núcleos nos sindicatos 
onde não haja; 

• Ato em favor do projeto de 
lei que isenta do Imposto de 
Renda servidores idosos e/ou 
aposentados, sob a relatoria do 
deputado João Dado (PDT-SP); 

• Proposta de projetos de lei 
que recuperem os vários direi-
tos retirados, tais como: licença 
prêmio; adicional por tempo de 
serviço; e incorporação das FCs 
e CJs (quintos ou décimos);

• Que o sindicato do Espírito 
Santo/Vitória realize o próximo 
Encontro. E, que na impossibi-
lidade, este seja transferido para 
o CONAP, transformando-se 
em um encontro nacional. 

A reforma da Previdência im-
plementada no Brasil a partir de 
2003 tem como objetivos pagar 
a “questionável” dívida pública e 
garantir lucros astronômicos aos 
banqueiros. A conclusão é do eco-
nomista Rodrigo Ávila, da Audi-
toria Cidadã da Dívida, que falou 
aos aposentados durante o 4º En-
contro Regional Sudeste.

Ele fez um balanço dos danos 
causados pela Emenda Constitucio-
nal 41, aprovada no dia 31 de dezem-
bro de 2003: taxação dos chamados 
“inativos” em 11% sobre a parcela 
que excede o teto do INSS, fim da 
integralidade dos vencimentos e da 
paridade com os ativos e a criação 
dos fundos de previdência comple-
mentar do setor público – como o 
Funpresp-Jud.

“O nome disso é privatização”, 
sintetizou o economista. “Os ban-
queiros podem aplicar esses recur-
sos em ‘papéis podres’ e não têm de 
responder a ninguém”, afirmou.

5% da população detém quase 
metade da renda nacional

Em palestra, historiador Valério Arcary lança luz sobre distribuição de renda no Brasil, cresci-
mento econômico e mudanças no mundo do trabalho

Marcela Mattos

Marcela Mattos

Para que serve a reforma da Previdência?
Objetivo foi pagar dívida pública e gerar lucros aos banqueiros, diz economista

Resumo das 
resoluções

Ávila desmontou os argumen-
tos geralmente usados para justi-
ficar a reforma: o número de ser-
vidores federais, ao contrário do 
que se afirma, não tem aumenta-
do (em 2012, era praticamente o 
mesmo de 1991), os gastos com 
pessoal têm caído e o déficit da 
Previdência no setor público é “fa-
bricado” pelo governo.

“Nem mesmo no Judiciário o 
falacioso déficit existiria; em 2012, 

houve um superávit de R$ 24 bi-
lhões”,  esclareceu o economista.

A reforma atendeu ao propósito 
de gerar superávits orçamentários 
para o pagamento da dívida públi-
ca. Ávila mostrou que essa mesma 
lógica foi adotada em outros países 
que reformaram seus sistemas de 
previdência para resolver crises fi-
nanceiras, como Grécia, Irlanda e 
Espanha. “Teremos de enfrentar o 
setor financeiro”, declarou.

Aposentado há 22 anos, Wilson 
de Moraes foi um dos fundadores 
do Sindicato dos Trabalhadores das 
Justiças Federal e Militar (Sinjus-
fem), um dos sindicatos que deram 
origem ao Sintrajud.

Hoje com 80 anos e em cadeira 
de rodas, o sr. Wilson fez questão de 
comparecer ao 4º Encontro Regio-
nal, levando a memória de um líder 
sindical combativo.

“Sempre me insurgi contra o ‘ter-
rorismo jurídico’, que nos ameaçava 

por qualquer coisa que fizéssemos”, 
conta. “Muitos juízes não enxerga-
vam nada, não eram nem concur-
sados, mas eles só quebravam a cara 
com a gente.”

Entre as recordações de greves 
históricas e da luta para formar o 
sindicato, ele carrega a lembrança de 
36 anos de serviços prestados ao Ju-
diciário Federal, em São Paulo e Bra-
sília. “Cheguei a montar uma vara 
em dois dias e na minha secretaria eu 
tinha 15 mil processos em ebulição.”

Wilson de Moraes: uma história de luta

Mesa sobre a reforma da previdência, com Rodrigo Ávila


