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O presidente do STF 
dizia que só depois 

das eleições poderia 
cobrar o governo 

sobre o projeto 
salarial dos 
servidores. 
Veja na página 
3 qual é a nova 
desculpa.
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19/12/2014 no Tênis Clube PaulistaVem ai

Empreiteiras e partidos:
os $ócio$ da democracia
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Enquanto espera o início do 
novo mandato da presidente Dil-
ma Rousseff (PT), o país acom-
panha o andamento da Operação 
Lava Jato. Desfilam pelo noticiário 
os nomes das empreiteiras envol-
vidas no escândalo: OAS, UTC, 
Queiroz Galvão, Odebrecht, Ca-
margo Corrêa, Iesa, Galvão Enge-
nharia, Mendes Junior e Engevix. 
Juntas, elas têm contratos de R$ 59 
bilhões com a Petrobras.

Desfilam também os nomes 
dos partidos cuja campanha foi 
alimentada pelas doações dessas 
empresas: PSDB, PT, PSB, PMBD, 
PP, DEM, PCdoB, PV, Solidarie-
dade, PROS, PRB, PSD, PPS, PSC, 
PCdoB, PTC e PSL. Dos parla-
mentares eleitos, 326 tiveram suas 
campanhas financiadas por em-
preiteiras, dos quais 255 receberam 
dinheiro das envolvidas na Lava 
Jato. São citados nas investigações 
70 deputados e 9 senadores.

A abrangência do esquema de 
corrupção, a quantidade de envol-
vidos no alto escalão da política e 
do empresariado, o montante de 
dinheiro desviado e o longo tem-
po de atuação impune da quadri-
lha – tudo aponta para a falência 
do sistema político e eleitoral.

Campanhas eleitorais
De acordo com um levantamen-

to feito pela ONG Transparência 
Brasil, as empreiteiras envolvidas 
na Lava-Jato doaram a comitês, 
partidos e políticos aproximada-
mente R$ 672,6 milhões durante 
as seis eleições realizadas entre 
2002 e 2012. Somando o que já foi 
declarado na eleição deste ano, o 
valor sobe para R$ 818,8 milhões.

Empreiteiras e partidos:
os $ócio$ da democracia

Operação Lava Jato expõe a 
falência do sistema político 
e eleitoral, mas não permite 
alimentar ilusões quanto ao 

futuro

Quando todos os dados estive-
rem registrados no Tribunal Su-
perior Eleitoral, estima-se que o 
valor total será de cerca de R$ 1 
trilhão, em valores corrigidos des-
de 2002. Outro aspecto que chama 
a atenção é o aumento de doações 
entre as eleições de 2006 e 2010: 
saltou de R$ 62,2 milhões para R$ 
324 milhões.

O Ministério Público Federal 
considera que parte do dinheiro 
cobrado por diretores da Petro-
bras para firmar contratos com 
empreiteiras também pode ter 
sido repassado a partidos políticos 
para financiar campanhas. Essas 
doações, seriam “mera estratégia 
de lavagem de capitais”, afirmam 
os promotores, com base em in-
vestigações da Polícia Federal.

Os “donos do poder”
Diante desse quadro, o que se 

pode esperar do futuro Congresso 
e, mais do que isso, do futuro do 
sistema político brasileiro? A jul-
gar pelo teor dos debates provoca-
dos pelo escândalo e pelo currícu-
lo dos debatedores, não se podem 
ter grandes expectativas.

O uso eleitoreiro e oportunista 
que a mídia vem fazendo desse 
caso também não permite alimen-
tar ilusões quanto a eventuais mu-
danças trazidas por uma “reforma 
política” ou por uma nova legisla-
ção eleitoral.

“Não se pense, da parte dos gru-
pos de mídia, em nenhuma ban-
deira desfraldada contra a corrup-
ção, mas em interesses políticos e 
empresariais bastante objetivos”, 
diz o jornalista Luís Nassif, em 
recente artigo para a revista Carta 
Capital.

Uma coisa é certa: no Brasil, o 
poder tem dono, e os “donos do 
poder” não vão abrir nenhuma 
brecha para que os trabalhadores 
tenham maior participação na po-
lítica e na riqueza nacional.
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Para comemorar os 18 anos da 
subsede do Sintrajud em Santos, 
que serão completados no próxi-
mo sábado, dia 29, será realizado 

Subsede Santos celebra 18 anos
Ato político marcará o 

aniversário do local
um ato político nesta quinta-feira, 
27, a partir das 20h, na subsede.

A Subsede do Sintrajud em San-
tos se consolidou ao longo destes 
anos como um exemplo de organi-
zação e mobilização, tendo atuação 
decisiva em todas as lutas organi-
zadas pelo sindicato desde então.

Além de servidores da Baixada, 
estarão presentes membros da di-
reção do sindicato e da Fenajufe, 
ativistas históricos da subsede e 
representantes de outras catego-
rias e movimentos.  No encer-
ramento será servido coquetel e 
bolo comemorativo.
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Presidente do STF diz que 
transição em ministérios 
dificulta negociação do 

projeto salarial com o governo

Lewandowski:

Os servidores da Justiça Traba-
lhista apresentaram reivindica-
ções à presidente do TRT-2, de-
sembargadora Silvia Devonald, na 
terça-feira (18). Participaram da 
reunião as diretoras do Sintrajud 
Inês Leal de Castro e Lynira Sardi-
nha, os servidores Henrique Sales 
e Marcelo Penna e o advogado Cé-
sar Lignelli.

Em resposta à criação da Co-
missão Permanente de Negocia-
ção, a presidente disse que os dire-
tores de secretaria fizeram pedido 
semelhante. Ela dará uma posição 
em janeiro.

Em relação à decisão do CSJT 
de criar 611 vagas - em vez das 
1052 pleiteadas pelo TRT-2 -, a 
administração deixará que o pro-
cesso avance e fará um novo pe-
dido ao TST.

Diante da morte de um oficial 
de justiça, no Rio de Janeiro, Ly-
nira Sardinha pleiteou medidas de 
proteção. O TRT-2 informou que 
estuda realizar cursos de seguran-
ça, para amenizar os riscos.

Falta de médicos na Baixada 
Santista

A desembargadora se disse sur-
presa com o fato dos médicos do 

Sintrajud apresenta reivindicações à presidente do TRT-2
tribunal não estarem indo à Bai-
xada Santista a cada 15 dias para 
realizar exames periódicos, e vai 
verificar por que o procedimento 
não está sendo cumprido.

Lynira Sardinha apresentou uma 
pesquisa respondida por 122 ser-
vidores da JT da Baixada: 76,2% 
informaram ter utilizado o serviço 
médico; destes, 58% utilizaram-
-no para exames periódicos.

Além do serviço médico, os ser-
vidores reivindicaram extensão 
do atendimento psicológico aos 
demais fóruns, além da capital. 
A presidente informou que além 
desses assuntos, está fazendo um 
levantamento ergométrico.

Horas-extras
Também foi abordada a falta de 

informações das horas extras pa-
gas, pois os servidores ficam sem 
saber o que estão recebendo. O 
assunto tinha sido tratado com 
a administração anterior, que se 
comprometera resolver.

Os servidores Henrique Sales e 
Marcelo Penna solicitaram libe-
ração dos diretores de base, um 
dia por semana, para exercício de 
mandato sindical. A desembarga-
dora disse que analisará.

A nona sessão ordinária do Conselho Su-
perior da Justiça do Trabalho (CSJT), marcada 
para a próxima sexta-feira (28), às 14h30min, 
vai discutir a suplementação orçamentária 
para a assistência médica e odontológica.

A suplementação visa cobrir o impacto do 
custeio do novo plano de assistência à saúde 
dos servidores do TRT-2.

Outro processo que deve ser analisado 
na próxima sessão do CSJT é o que requer 

reajuste da indenização de transporte para 
oficiais de justiça avaliadores federais da 
Justiça do Trabalho.

O valor referente a essa indenização fi-
cou  congelado de 2006 a março de 2013, 
quando foi majorado em 10%. Os cálculos 
demonstram o valor deveria ser superior a 
R$ 2 mil, pois a variação inflacionária das 
despesas envolvidas nessa indenização é 
superior a 50%.

CSJT vai discutir verba para assistência médica
Indenização de transporte para oficiais também está na pauta

Jesus Carlos

Joana D’Arc

A tática da “enrolação” segue em 
funcionamento na Praça dos Três 
Poderes, em Brasília, mantendo 
indefinidas as negociações sobre o 
projeto salarial dos servidores.

Há pouco mais de um mês, o pre-
sidente do Supremo Tribunal Fe-

deral, Ricardo Lewandowski, dizia 
que era preciso esperar o término 
das eleições para cobrar do gover-
no uma resposta ao projeto.

Agora o presidente do STF afir-
ma que enfrenta dificuldades para 
negociar as questões orçamentá-
rias e salariais do Poder Judiciário 
por causa das trocas de comando 
nos ministérios.

Questionado pelos servidores so-
bre resultados efetivos das negocia-
ções, Lewandowski disse que o dire-
tor-geral do STF, Amarildo Vieira, 

cobrará uma resposta do Ministério 
do Planejamento, para que se possa 
avaliar melhor a situação.

Ele alegou que, como não se sabe 
quem fica ou quem sai dos minis-
térios, fica difícil encontrar um 
interlocutor. O chefe do STF disse 
ainda que outro problema é que a 
proposta de alteração da meta fis-
cal na Lei Orçamentária de 2014 
paralisa o Congresso Nacional.

A reunião com os servidores se 
deu na quinta-feira (20), no Salão 
Branco do tribunal, no intervalo da 

sessão que transcorria no plenário, 
e durou cerca de 15 minutos. Par-
ticiparam pela Fenajufe os coorde-
nadores Tarcísio Ferreira (servidor 
da JT Barra Funda), Eugênia La-
cerda e Luiz Claudio Corrêa.

Relator promete parecer 
favorável na CFT

O relator do projeto salarial  na 
Comissão de Finanças e Tributa-
ção da Câmara, deputado Mano-
el Junior (PMDB-PB), compro-
meteu-se a apresentar parecer 
favorável ao projeto e a trabalhar 
pela inclusão do texto na pauta 
da próxima sessão da CFT.

O parecer é um passo impor-
tante, mas ainda é preciso asse-
gurar que o governo não impe-
ça sua aprovação na Comissão 
e no plenário da Câmara.

Tarcísio Ferreira e Eugênia 
Lacerda, coordenadores da 
Fenajufe, e Paulo Cezar Silva 
dos Santos, coordenador do 
Sinjuspar-PR, entregaram ao 
deputado cópia da liminar da 
ministra Rosa Weber sobre o 
corte orçamentário e da ação 
movida pela Fenajufe, que está 
sob a relatoria da ministra Car-
men Lúcia.

Os dirigentes acompanharam 
na semana passada a sessão da 
CFT, que acabou suspensa por 
falta de quórum. Eles pediram 
apoio de deputados à proposta. 

08.10.14 - Ministro recebe 
representantes da Fenajufe, logo 
depois do 1º turno das eleições

18.11.14 - Silvia Devonald recebe diretores do Sintrajud e representantes dos servidores
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Com espírito de descontração 
e o objetivo de estimular a inte-
ração entre os colegas, o Sintra-
jud está promovendo jogos de 
futebol na Quadra de Futebol do 
Judiciário. Os jogos acontecem 
no Playball Pompeia (ver ende-
reço abaixo) todas as terças, das 
20h às 21h30, até 9 de dezembro, 
quando haverá um churrasco.

“No primeiro dia, já deu para 
perceber o potencial de entrete-
nimento e confraternização dos 

participantes”, disse o servidor 
da JT Henrique Sales, organiza-
dor do evento.

A quadra está aberta a todos os 
servidores do Judiciário Federal 
e não há times predefinidos. Os 
não sindicalizados, magistrados, 
terceirizados e prestadores de 
serviço pagam R$ 20 por jogo. 
Os pagamentos devem ser feitos 
em dinheiro, na própria quadra.

O dinheiro servirá para a ma-
nutenção dos materiais de jogo 

e ajudará a financiar o churrasco 
de encerramento da temporada.

Sindicalizados e funcionários 
do Sintrajud estão isentos de 
qualquer cobrança. Também é 
possível se sindicalizar no dia 
dos jogos – haverá fichas de sin-
dicalização no local.

Além de alugar a quadra (que 
conta com estacionamento), o 
Sindicato fornece bolas e coletes. 
No ano que vem, estará de volta 
a Copa Sintrajud.

JT Santos

Elton Teixeira
Rocha

Julio Cesar Alves
de Sousa

Fórum Ruy Barbosa

Cláudia Renata de 
M. Araújo

Marcelo Penna 
Kagaya

JF Marília JF Pres. Wilson

Eduardo
Rubira

Marco Antonio
B. dos Santos

Fórum Pedro Lessa

Valdir Amado
da Silva

Sidnei Ferreira
do Nascimento

Fabio Aparecido 
Ferreira

JT Ribeirão Pires

Ivo Oliveira
Farias

JT Praia Grande Almox. Al. Nothman

Rogério Baldini
Vasconcellos

Rodrigo Machado 
Mendes

JT Barueri

Saulo Martins
de Melo

Quadra de Futebol do Judiciário
Playball Pompeia – quadra 13
Avenida Nicholas Boer, 66 (Final do 
viaduto Pompéia, esquina com a Av. 
Marquês de S. Vicente)

Terças-feiras, das 20h às 21h30, de 
18/11 a 9/12.

Estacionamento no local.

Mais informações, no Sintrajud:
3222-5833 – c/ Ediana.

Conheça os novos diretores de base

JF / JEF Santos

Milton Ferreira
Ornelas

Antonio Carlos
Lauriano da Silva

Dorival Franco Da 
rocha Junior

JF Adm. Rio Claro JF Exec. Fiscais JF Guarulhos

Milton
Cordoni

Antonio Carlos
Correia

Airton Carvalho
Reis Junior

JT GuaruJá
repr. SinDical

Eleitos serão os representantes oficiais da categoria nos locais de trabalho

Sintrajud promove Futebol do Judiciário
Jogos no Playball Pompeia vão até 9 de dezembro. Servidor sindicalizado não paga

Os servidores associados elegeram 
novos diretores de base para os locais 
de trabalho onde ainda não haviam 
sido eleitos e para os locais em que o 
posto havia ficado vago devido à re-
núncia, transferência ou afastamento 
do diretor.  A eleição ocorreu entre os 
dias 17 e 19 de novembro.

Os eleitos serão os representantes ofi-

ciais da categoria nos locais de trabalho. 
O mandato vai até o final do mandato da 
atual diretoria, que se encerra em 2017. 
O diretor de base faz a ponte entre o Sin-
dicato e o local de trabalho, fortalecendo 
a organização dos servidores. 

Cabe ao diretor de base trazer ao 
Sindicato os problemas do dia-a-dia 
e suas demandas, atuando como um 

comunicador.
O diretor de base também partici-

pa das reuniões do Conselho de Base, 
quando são definidas as prioridades e 
bandeiras de lutas da categoria. É uma 
instância deliberativa, que garante a 
democracia no Sindicato. Trata-se de 
uma tradição que é rara no movimen-
to sindical atual. 


