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TRE ignora ajuste fiscal
e busca nova sede
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8 de março: a luta das
mulheres trabalhadoras
págs. 6 e 7
Assembleia dia 05/03
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e servidores reagem
pág. 8

Greve
barra na GM
demi
ssões

Agenda:
05/03, 13h – Assembleia setorial na JT Barra Funda

Baixada Santista:

07/03, 10h – Reunião do Conselho de Base e Debate sobre
o Dia Nacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras
16h - Assembleia Geral - no auditório do Sindicato

04/03, 10h30 – Assembleia setorial na
JT Santos

08/03 – Dia Nacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras

05/03, 11h30 – Assembleia setorial na
JF Santos
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A arriscada rotina dos
oficiais de justiça
Servidores enfrentam elevada carga de trabalho,
estresse e insegurança
Daniel Luca - Psicólogo e assessor do Sintrajud
No dia 11 de novembro do ano
passado o oficial de justiça Francisco
Pereira Ladislau Neto, de 25 anos, foi
assassinado no Rio de Janeiro. O filho
do comerciante que seria notificado
pelo oficial deu dois tiros no servidor.
O crime chocou muitos oficiais pelo
país e os mobilizou para denunciar as
suas condições de trabalho e os riscos
a que estão expostos.
São inúmeros os relatos de ofi-

federais de Porto Alegre, assim como
em uma pesquisa sobre os oficiais
da justiça estadual de Minas Gerais,
mostrou que muitos mandados exigem muito mais tempo para serem
cumpridos. Pessoas alteram o número de suas residências para fugir da
notificação e é frequente a necessidade de solicitar outros serviços, como
acompanhamento policial, caminhão
de mudanças e conselho tutelar.
Apesar dessas dificuldades, o tribunal avalia o trabalho dos
oficiais de forma puramente quantitativa, o que
contribui para o desânimo, o estresse e o
desgaste mental.
A falta de reconhecimento se deve
também ao isolamento dos oficiais
em relação aos colegas e mesmo ao
juiz. Como trabalham
principalmente fora dos
fóruns e tribunais, suas
atividades são desconhecidas por muitos servidores. E o
juiz raramente dialoga com oficiais e
mais raramente ainda reconhece seu
trabalho.
Para a população, o oficial de justiça é sinônimo de más notícias, razão pela qual muitas vezes é recebido
de forma hostil. Isso exige equilibro
para contornar situações complicadas, sem deixar de se sensibilizar
com o sofrimento dos jurisdicionados, mas também não deixando de
fazer cumprir cada mandado, tendo
de se impor e ao mesmo tempo ser
cauteloso com sua segurança.
Enfim, o oficial de justiça está exposto a muitas condições adversas
que podem afetar sua saúde física e
psicológica, sendo urgente mudar
seu processo de trabalho.
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ciais que passaram, pelo menos, por
ameaças ou agressões verbais, sem
contar os que tiveram algum bem
roubado ou danificado no exercício
da função, ou que tenham sofrido
agressões físicas.
Uma pesquisa com servidores da
Central de Mandados de Porto Alegre apontou que 50,7% deles sofriam
de estresse, ansiedade, depressão,
neuroses ou outros sintomas.
Uma das fontes desse sofrimento é a alta carga de trabalho. Nos
últimos anos tem crescido a quantidade de mandados a serem cumpridos sem que tenha aumentado o
número de oficiais.
Além disso, a pesquisa com oficiais

Veja a íntegra deste artigo no site do Sintrajud.

Convocatória do Núcleo dos Oficiais de Justiça
Companheiros (as) Oficiais de Justiça,
O Núcleo dos Oficiais de Justiça do Sintrajud tem o prazer
de convidá-los (as) para participar da reunião do mesmo, dia
12/03/2015 (5ª feira), às 14h30, no auditório do SINTRAJUD/
SP (Rua Antonio de Godoy, nº 88 – 15ª andar). Essa reunião
terá como pauta os seguintes temas:

Jornal do Judiciário - 3

Terça-feira, 03 de março de 2015

TRE ignora ajuste fiscal e busca
verba para mudar de sede
Com salários congelados, servidores mostram indignação ante o mau uso do dinheiro público
Jesus Carlos

1. Mobilização pelo reajuste da indenização de transporte;

Divulgação

2. Participação dos OJAFs nas mobilizações e na campanha
salarial do Judiciáro;
3. Condições de trabalho dos OJAFs e o assédio moral ;
3.1. Condições de trabalho na CEUNI em razão de defasa
gem de oficiais e adequação de mandados;
3.2. Palestra sobre segurança aos oficiais no TRT;
4. Participação no Dia Nacional de Luta dos OJAFS, 25/03;
5. PEC 414/2014 sobre carreira de estado e campanha pela
valorização do segmento;
6. Centrais de Mandados da Justiça Federal;
7. Aposentadoria especial e porte de arma;
8. Outros assuntos de interesse dos OJAFs.

Edifício que o TRE ocupa na Rua Francisca Miquelina desde 1970 e a possível sede nova, na Barra Funda: gasto exorbitante

São Paulo, 24 de fevereiro de 2015.
Erlon Sampaio de Almeida
Diretor Executivo e Coordenador do Núcleo dos OJAFs
Lucas José Dantas Freitas
Diretor Executivo Sintrajud
Neemias Ramos Freire
Coordenador do Núcleo dos OJAFs

Conselho de Base se reúne
no dia 7 de março
O Conselho de Base do Sintrajud se reúne no dia 7, sábado, a
partir das 10h, na sede do Sindicato. Os conselheiros vão debater a atual conjuntura do país e a
campanha salarial de 2015, entre
outros assuntos.
O encontro ocorrerá na véspera do Dia Nacional de Luta das
Mulheres Trabalhadoras e o tema
também estará em pauta.
A reunião do Conselho de Base
é aberta a todos os associados,
que podem fazer intervenções,
mas apenas a Diretoria Executiva, a Direção de Base e os Representantes dos Aposentados têm
direito a voto. Esta é a 42ª reu-

nião do Conselho.
As reuniões do Conselho de
Base definem as prioridades e
bandeiras de lutas da categoria.
São uma instância deliberativa,
que garante a democracia no Sindicato, e representam uma tradição que é rara no movimento sindical atual.
Em novembro, 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 renúncia, transferência ou afastamento
do diretor. Na ocasião, foram eleitos 19 novos diretores de base.

Escreva para o “IDEIAS“!
O Jornal do Judiciário vai reativar o espaço
Ideias, seção de artigos aberta à participação
dos leitores. Envie para o Departamento de
Imprensa do Sindicato a sua colaboração: você
pode escrever sobre qualquer tema. Não será
aceito conteúdo ofensivo ou discriminatório.

Os textos serão publicados por ordem
de chegada e devem trazer o nome e uma
breve apresentação do autor. (Ex.: Fulano
de tal, servidor aposentado do TRE). O tamanho pode variar entre 1.500 e 2.000 caracteres com espaços. PARTICIPE!
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Em meio ao arrocho salarial dos
servidores, à elevação dos salários
de juízes e procuradores e à concessão de auxílio-moradia para
magistrados, o TRE-SP tentou obter R$ 500 milhões do Orçamento
da União para comprar uma nova
sede na capital paulista. Como não
conseguiu, agora busca uma verba
anual de R$ 25 milhões para alugar os dois prédios que pretendia
comprar, segundo informações
veiculadas na imprensa.
A notícia levantou questionamentos por parte dos servidores,
mesmo diante dos problemas com
as atuais instalações do Tribunal. O
TRE-SP ocupa desde 1970 o edifício na Rua Francisca Miquelina,
outro na Avenida Brigadeiro Luiz
Antonio, além de um prédio na rua
Dr. Falcão e de imóveis na Alameda Nothmann – todos prédios próprios, no centro da cidade.
Os servidores denunciam há
muito tempo as más condições de
trabalho nesses edifícios – problemas com a climatização das salas,
a infraestrutura e a segurança. Sob
vários aspectos, os espaços são
inadequados para abrigar os cerca
de 1.600 servidores do maior tribunal eleitoral do país.
Mas, além de ser considerado
exorbitante, o projeto de mudança da sede surge no momento em
que o governo anuncia uma série de medidas de ajuste fiscal, a
maioria em prejuízo dos trabalhadores: corte de direitos trabalhistas e previdenciários, elevação de
impostos e tarifas públicas, veto à
correção da tabela do Imposto de
Renda, etc.
Mensagem clara
Por outro lado, ao mesmo tempo
em que veem seus salários congelados há nove anos, os servidores
do Judiciário assistem à aprovação

de aumentos para os subsídios da
cúpula dos três poderes – ministros, senadores e deputados, juízes
e procuradores, além da presidente
e do vice-presidente da República.
Para os juízes e procuradores
foi autorizado também o pagamento de auxílio-moradia (cerca
de R$ 4.300 mensais, mesmo para
quem tem casa própria). A mensagem é clara: faltam recursos
apenas para atender aos interesses dos trabalhadores.
Em São Paulo, o governador
Geraldo Alckmin (PSDB) também aumentou o próprio salário
e de todo o seu secretariado. Foi,
aliás, a bancada paulista na Câmara dos Deputados, formada
por 70 parlamentares, que propôs no dia 17 de dezembro uma
emenda ao Orçamento para destinar R$ 500 milhões à compra da
nova sede do TRE.
São duas torres – uma de 20 andares e outra de seis –, com um total
de mais de 40 mil metros quadrados
e 1.135 vagas de estacionamento, localizadas na Avenida Francisco Matarazzo, na Barra Funda.
Como a proposta não foi aprovada, o Tribunal solicitou uma
verba de R$ 25 milhões para alugar as torres e está em negociações
com os proprietários, segundo informações obtidas pelos jornalistas Fausto Macedo e Julia Affonso,
do jornal “O Estado de S. Paulo”.
Divulgação

CGD Corporate Towers, na Barra Funda

Assembleia decide
cobrar explicações
Sindicato pedirá esclarecimentos
à presidência do TRE
A possível mudança na sede no interior, a fim de melhorar o
do TRE sofreu diversos ques- atendimento à população.
tionamentos por parte dos serEles também reclamaram da
vidores do tribunal em uma falta de transparência da admiassembleia setorial realizada no nistração do TRE, por não divuldia 25, mesmo dia em que os gar informações sobre mudanças
servidores federais lançavam, dos locais e das condições de
em Brasília, a Campanha Sala- trabalho – tema que afeta diretarial Unificada (veja reportagens mente a vida dos servidores, sem
nas páginas 4 e 5).
que lhes seja dado o direito de
A assembleia deliberou que opinar sobre o assunto.
o Sindicato deve
Outro aspecpedir uma audito
abordado
No que se refere a durante a asência com a presidência do TRE imóveis, prioridade sembleia foi a
para pedir inforaparente contradeveria ser a
mações sobre os
dição na decisão
merlhoria dos
valores, as condo Tribunal de
dições do prédio
cartórios eleitorais se mudar para
e as negociações
um prédio alucom o proprietágado
quando
rio do imóvel.
já dispõe de prédios próprios,
Os servidores criticaram o sendo que um deles passou por
alto valor orçado para a compra reformas recentemente.
e depois para o possível aluguel
A justificativa para a mudando novo prédio. Eles lembraram ça seria a possibilidade de meo congelamento salarial que a lhorar as condições de trabalho
categoria enfrenta e o discurso e reunir todas as seções do TRE
do “ajuste fiscal” repetido pelo em um único prédio. Mas há
governo neste segundo manda- dúvidas, entre os servidores, de
to de Dilma Rousseff (PT).
que essas vantagens venham a
se concretizar.
Falta de transparência
A decisão é contraditória
Na opinião dos servidores, o também porque o TRE se afasTRE deveria priorizar, no que taria do centro da cidade no
se refere aos imóveis, as refor- momento em que o poder púmas e melhorias nos cartórios blico procura revitalizar a reeleitorais, tanto na capital como gião, lembraram os servidores.
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Federais lançam campanha por data-base e reajuste salarial
Protesto nacional em Brasília marca início da campanha unificada e defende revogação das medidas que atacam direitos previdenciários e trabalhistas
Por Hélcio Duarte Filho, de Brasília
Os servidores públicos federais
deram início à campanha salarial
unificada em 2015 com um protesto nacional em frente ao Ministério do Planejamento, em Brasília, na manhã da quarta-feira (25).
Servidores do Judiciário Federal
e do Ministério Público da União
participaram da manifestação, que
reuniu centenas de trabalhadores.
Operários do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), que estão há três meses sem
salários, estiveram no ato e saudaram a unidade da classe trabalhadora em suas lutas.
Foi a primeira atividade pública do funcionalismo desde que
as entidades que integram o fórum nacional do setor firmaram o
compromisso de lutar juntos por
uma pauta comum que inclui a
defesa da data-base, reajuste linear de 27% referente a perdas salariais gerais, paridade entre ativos e
aposentados e o fim das privatizações, entre outras demandas.
Os manifestantes também defenderam a derrubada das medidas provisórias 664 e 665, que reduzem direitos previdenciários e trabalhistas.
Negociação
Os servidores protocolaram a
pauta de reivindicações no Ministério, mas não foram recebidos
pelo ministro Nelson Barbosa –

que convidara as entidades, dois
dias antes, para uma mesa de negociação no dia 20 de março. O
convite foi visto como resultado
já dos primeiros passos da campanha unificada, mas o formato
da reunião proposta pelo Planejamento não agradou.
Circular enviada às federações
assinada pelo secretário de Relações de Trabalho, Sérgio Mendonça, sugere que a audiência com o
ministro seja dividida em dois momentos: o primeiro, de apresentação por parte do governo da realidade econômica atual; o segundo,
de definição de como transcorrerá
o processo de negociação.
“Eles marcaram a reunião após
saberem de [nossa manifestação].
Mas como vão marcar uma reunião
que não é em cima da nossa pauta
de reivindicações?”, questionou o
presidente do sindicato nacional
dos docentes, o Andes-SN – entidade que, por estar realizando um
congresso em Brasília, compareceu
em maior número ao protesto.
A Fenajufe não foi convidada
para a mesa de negociação – como
já ocorreu em campanhas anteriores, provavelmente porque o Planejamento insistirá na tese de que
não negocia com servidores de
outros poderes. Mas a federação
deverá buscar também ser recebida na reunião pelo ministro.
“Temos o compromisso de fortalecer a campanha unificada para
enfrentar a política do governo”,

Fotos: Valcir Araújo

disse o servidor Adilson Rodrigues, da coordenação-geral da
federação, que criticou o Supremo Tribunal Federal por atuar de
modo subordinado ao governo e
nem sequer julgar a ação sobre a
data-base que tramita nessa corte.
Novo ato dia 6
Para a servidora do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal Elcimara Souza, é preciso convencer
as bases dos diversos segmentos
dos serviços públicos federais da
urgência de participar e construir
atos maiores e mais fortes daqui
por diante. “Os ataques que estamos sofrendo são generalizados,
há a necessidade de unificar todas
as categorias”, afirmou a ativista,
que integra o movimento Renova
Sindjus-DF.
O próximo desafio da campanha
salarial será já nesta semana, com
o ato nacional contra as privatizações na saúde e nos demais setores
dos serviços públicos, que acontecerá no Rio de Janeiro no dia 6 de
março. Mas a intenção declarada
dos servidores é fazer de março
um mês de manifestações e de organização da campanha nos estados, numa prévia para a maratona
de três dias de protestos em Brasília prevista para a primeira quinzena de abril.
O ato, simbólico quanto à unidade,
foi só um recado ao governo federal,
frisaram vários dirigentes sindicais: a
campanha está só começando.

Curitiba: manifestação em defesa da educação e dos serviços públicos

25.02.15 - Manifestação em frente ao Ministério do Planejamento reuniu centenas de trabalhadores e contou com a participação de operários do Comperj

“Não dá vontade nem de trabalhar”, diz servidora no ato no Congresso. “Transformar indignação em ação pode virar o jogo”, afirma dirigente sindical

24.02.15 - Servidores se concentram diante do espelho d’água do Congresso

Indignação. Este parece ter sido o motor que
levou mais de 300 servidores de seus locais de
trabalho à primeira manifestação da categoria
no Congresso Nacional após os aumentos salariais exclusivos para a cúpula dos três poderes.
“Os servidores vieram porque a indignação é
muito grande”, disse Eldo Luiz, do MPDFT.
Para Eugênia Lacerda, coordenadora da Fenajufe, essa indignação foi provocada pelo fato
de os magistrados e procuradores terem recebido o reajuste, e não os servidores.

A servidora Délia Maria, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, disse que foi feita de
“palhaça” e que o desrespeito a quem trabalha
e não é da cúpula é muito grande. “Não consigo entender: se não tem dinheiro, como é que
aprovou auxílio-moradia? Dá vontade de não
trabalhar, me sinto desmotivada”, disse, sobre
o benefício concedido a juízes.
“É um tratamento diferenciado, nos sentimos desprezados, com falta de prestígio da
classe não só no Ministério Público como

Protestos dos servidores federais e dos estaduais enfrentam
governos distintos – do PT e do PSDB –, mas políticas parecidas
Sinditest-PR

Servidores fazem ato no Congresso e denunciam injustiça
Joana D’Arc

No mesmo dia, atos no DF e no
Paraná contestam medidas

também no Judiciário”, lamenta o servidor
Ivo Pimenta, do Ministério Público Federal
de Brasília. “Independentemente do reajuste
deles [magistrados e procuradores], o nosso
histórico de tanto tempo sem reajuste já é uma
injustiça, ampliada pelo aumento só para as
autoridades, disse.
O protesto convocado pelo Sindjus-DF
com apoio da Fenajufe ocorreu no gramado
do Congresso, na terça-feira (24). A Polícia
Militar e seguranças da casa não permitiram
o acesso dos trabalhadores à área interna do
local. Alguns policiais, visivelmente exaltados, ameaçavam lançar gás de pimenta sobre os manifestantes e agredi-los. Servidores
entraram no espelho d’água próximo aos
acessos ao Congresso com faixas que expunham a insatisfação.
Do lado de dentro, a possível votação do
Projeto de Lei Orçamentária não aconteceu
– ficou para nova sessão conjunta do Senado
e da Câmara. Não há, porém, perspectivas
de inclusão de recursos sem uma forte rea-

ção dos servidores.
“Todas as lideranças parlamentares com
quem conversei me disseram a mesma coisa: não vão incluir os projetos na previsão
orçamentária se não houver um acordo com
o governo federal”, relatou Antônio Melquíades, o Melqui, dirigente do Sintrajud-SP, que
passou a semana contatando e pressionando
os parlamentares.
Unir forças
Para Cristiano Moreira, dirigente do sindicato do Rio Grande do Sul (Sintrajufe-RS), a
mobilização dos servidores já em fevereiro
mostra que a categoria tem como reagir e
lutar por suas reivindicações, num ano em
que se busca construir a campanha salarial
unificada do funcionalismo.
“A categoria está indignada em todo o
Brasil. O final do ano passado foi bastante
amargo com todas aquelas promessas do
Lewandowski que não aconteceram. Mas
os servidores demonstraram que essa indig-

nação quando vira ação pode de fato buscar virar esse jogo”, disse. Ele destacou, porém, que é preciso unir forças para “dobrar
o Congresso, Dilma e Lewandowski”, que
estão abraçados para “atacar os servidores,
arrochar salários e retirar direitos”, disse.
“Nós somos muito mais fortes se estivermos
juntos”, afirmou.
Opinião corroborada por Saulo Arcangeli,
da coordenação da Fenajufe. “O ato cumpriu
o papel de mostrar a indignação da categoria
diante de um Congresso que aprovou aumento apenas para os magistrados, procuradores,
os próprios deputados, para os ministros e
presidente da República, enquanto os servidores ficaram sem nada”, disse.
“Sabemos que existem recursos, o orçamento que ainda não foi aprovado [destina]
mais de 40% para o pagamento das dívidas públicas e estamos vendo o quanto [se
gasta] com corrupção”, disse, ao defender a
unidade de todo o funcionalismo para virar
esse jogo. (HDF)

No Sul, quem governa é o
PSDB do senador Aécio Neves,
derrotado na eleição para presidente. Na capital federal, no
Centro-Oeste do país, quem
manda é o PT da presidente Dilma, reeleita em outubro, e aliados como o PMDB.
As siglas partidárias mudam,
mas as duas manifestações que
transcorreram na quarta-feira (25)
têm iguais objetivos: combater os
pacotes fiscais neoliberais que atacam direitos trabalhistas e previdenciários e impõem uma política
de arrocho salarial. Ambos os “pacotes” têm como justificativa cortar gastos para economizar e pagar
juros das dívidas públicas.
No Paraná, os servidores estaduais lutam contra medidas de ajuste
fiscal do governo de Beto Richa
(PSDB), que metem a mão nos
recursos da Previdência dos servidores e atacam os planos de carreiras da categoria. O estado teve
uma manifestação gigante, que
levou dezenas de milhares às ruas
do centro de Curitiba em defesa da
educação e dos serviços públicos.
A 1.380 quilômetros dali, no
Planalto Central, representações
de servidores federais que se deslocaram de todas as regiões do
país fizeram outro ato que também contesta o arrocho salarial
e medidas que reduzem o direito
à pensão por morte, privatizam
a Perícia Médica do INSS e excluem milhões de brasileiros do
direito ao seguro-desemprego e
ao abono salarial anual.
Os dois movimentos estão em
momentos distintos, é bom que
se diga. Em Brasília, as entidades

nacionais do funcionalismo lançaram a campanha salarial unificada do setor em 2015 – para
defender juntos uma pauta de reivindicações que cobra o respeito à
data-base, a reposição de perdas e
uma política salarial permanente.
Já os servidores estaduais do
ensino fundamental e médio, das
universidades e do Detran do Paraná protagonizam uma greve que
ganhou destaque nacional ao ocupar a Assembleia Legislativa e impedir que os deputados votassem o
pacote de medidas do governador.
O movimento paranaense ganhou contornos de referência nacional do funcionalismo para enfrentar medidas que, nas palavras
do ministro da Fazenda da presidente Dilma Rousseff, Joaquim
Levy, em entrevista ao jornal “O
Estado de S. Paulo”, são só o começo de muitas outras que, segundo
ele, farão o “país voltar a crescer”.
Para os servidores, seja no
Paraná ou em Brasília, parece
um aviso de que mais ataques a
direitos vêm ai. “No Paraná há
uma mobilização que é exemplo para todo o país, ocupando
a Assembleia Legislativa e colocando milhares nas ruas”, disse
o servidor Gibran Jordão, da
coordenação da federação dos
servidores das universidades
federais, uma das entidades sindicais que participaram do lançamento da campanha salarial.
“Talvez a gente tenha que construir uma greve geral do funcionalismo para enfrentar os ataques do governo federal. Esse é
o recado que este ato está dando
ao Ministério do Planejamento.”

Deputados do PR precisaram de proteção policial para entrar na Assembleia Legislativa
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ESPECIAL

8 de março: Um dia de luta pa ra as mulheres trabalhadoras

De onde surgiu o 8 de março?
O 8 de março não é o “dia
da mulher”, como muitos dizem
por aí, é o “Dia Internacional
de Luta das Mulheres”. É isso
mesmo: o 8 de março é um dia
de luta! A data surgiu há mais de
100 anos; a versão mais comum é
de que seria uma homenagem às
129 trabalhadoras que morreram
queimadas em 1857, em Nova
Iorque, durante uma greve por
melhores condições de trabalho,
mas não existe nenhum registro
histórico desse fato.
Entretanto, desde o início do
século XX, greves e manifestações de mulheres vinham se generalizando em vários países, em
razão disso surgiu entre as socialistas a ideia de se criar um dia
unificado de lutas das mulheres.
O primeiro Dia Nacional da
Mulher foi comemorado em 1908
nos Estados Unidos. No ano seguinte, durante a II Conferência
Internacional das Mulheres Trabalhadoras, na Dinamarca, as
americanas levaram a proposta
de estabelecer o último domingo
do mês de fevereiro como dia internacional de luta pelos direitos
das mulheres. A revolucionária
alemã Clara Zetkin encaminhou
a resolução, que foi aprovada
por mais de cem representantes
de 17 países, mas sem uma data
unificada de celebração.
Nos anos subsequentes, em diferentes países, como EUA, Alemanha, Áustria, Suécia e Rússia,
ocorreram manifestações do Dia
Internacional da Mulher, variando os dias, entre o fim de fevereiro a meados de março. Somente
em 1911, o dia de luta das mulheres levou mais de um milhão de
pessoas às ruas em vários países.

O 8 de março e a Revolução Russa
A importância do 8 de março foi reforçada pela Revolução
Russa de 1917. Em 23 de fevereiro, 8 de março pelo calendário
atual (já que na época a Rússia
adotava o calendário Juliano), as
trabalhadoras russas decidiram
realizar o seu “Dia de Luta das
Mulheres”.
Foi quando explodiu uma greve espontânea de tecelãs e costureiras que tomou as ruas de
Petrogrado e desencadeou uma
greve geral inspirada nas palavras de ordem “Pão, Paz e Terra”. A maior revolução social do
século XX teve início dessa forma, com jovens mulheres russas
à frente de seu primeiro e decisivo passo.

Violência e machismo
A cada 5 minutos uma mulher
é agredida no país e a cada 2 horas uma é assassinada. Em quase 70% dos casos quem espanca
ou mata é o marido, ex-marido
ou namorado da vítima. Sandra
Gomide, Mercia Nakashima e
Eliza Samudio são apenas alguns
exemplos de como o fim de relacionamento amoroso pode terminar em tragédia; todos os dias
inúmeras Sandras, Mercias e Elizas são vítimas do machismo e da
violência contra as mulheres.
O Brasil é o 7º país que mais
mata e a mulher negra está entre
as principais vítimas. A pobreza e
a discriminação são os fatores que
mais influenciam esses índices,
em muitos casos a dependência
financeira impede que as vítimas
se afastem de seus agressores.
Todo o avanço que significou
a Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher
está comprometido porque não
há dinheiro para sua aplicação.
Faltam delegacias especializadas,
casas abrigo, centros de referência e outras medidas que dependem de investimento público.
Menos de 10% dos municípios
brasileiros possui delegacias especializadas e pouco mais de 1%
conta com casas abrigo.
Não é possível reduzir o número de agressões e mortes de
mulheres pela violência doméstica sem investir recursos públicos
para isso, mas entre 2004 e 2011

O incêndio na Fábrica
Triangle Shirtwaist Factory

Embora não se tenha registro histórico de nenhum
incêndio envolvendo a morte de trabalhadoras em 8 de
março de 1857, é possível que
a tragédia da fábrica Triangle
Shirtwaist Company (Companhia de Blusas Triângulo), ocorrido em 1911, tenha
contribuído para reforçar o
dia de luta das mulheres. Em
25 de março desse ano, um
grande incêndio irrompeu na
fábrica, que empregava 600
trabalhadores, na maioria
mulheres jovens, imigrantes
judias e italianas. Na hora
do incêndio, algumas portas

da fábrica estavam fechadas,
contribuindo para a tragédia.
Ao todo 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens, morreram no incêndio.
A comoção foi imensa.
No dia 5 de abril, houve um
grande funeral coletivo que
se transformou numa demonstração de força dos trabalhadores. Apesar da chuva, cerca de 100 mil pessoas
acompanharam o enterro pelas ruas da cidade. A tragédia
teve consequências para as
condições de segurança no
trabalho e serviu para fortalecer o sindicato.

Jesus Carlos

gratuito das mulheres em casa.
No Brasil, o corte de verbas
nas áreas sociais, repercute diretamente na vida das mulheres.
Por outro lado, o recente ataque
tanto do governo federal como
de vários governos estaduais e
municipais aos salários e benefícios dos servidores públicos não é
menos importante, uma vez que
as mulheres são maioria entre os
trabalhadores do setor. Isso puxa
para baixo o nível geral de vida
do conjunto das mulheres.

Por Érika Andreassy e Paula Farias,
do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos (ILAESE)

o governo federal destinou apenas R$ 0,26 por mulher/ano em
programas de enfrentamento à
violência contra a mulher, demonstrando que a preocupação
com o combate ao machismo e à
violência está longe de ser uma
prioridade.
Precarização do trabalho e
desigualdade salarial
Mas o machismo se manifesta também em outros aspectos
das vidas das mulheres, como na
precarização do trabalho e na
desigualdade salarial. As mulheres são as mais atingidas pelo desemprego, pela informalidade e
pelos baixos salários e seus salários representam em média apenas 70% do salário dos homens.
Os governos nada têm feito para
reverter essa situação. O governo
Dilma Rousseff (PT), por exemplo, vetou a lei do salário igual para
trabalho igual e se nega a estender
a licença-maternidade de 6 meses

para todas as trabalhadoras.
Agora, quer mudar a legislação trabalhista para que os acordos coletivos especiais possam
prevalecer sobre a CLT. Isso será
um duro golpe pois os direitos relativos à proteção à maternidade,
que seguramente serão os primeiros a serem retirados dos acordos.
Dupla jornada de trabalho
As mulheres sofrem ainda com
a dupla jornada. Segundo o IBGE,
enquanto as mulheres gastam em
média 25 horas por semana em
afazeres domésticos, os homens
gastam apenas 10. O resultado é
que, somando as jornadas fora e
dentro de casa, as mulheres trabalham mais: são 60 horas de trabalho semanal total das mulheres
contra 53 dos homens.
A crise econômica agrava a situação: na Europa, por exemplo,
o desmonte do estado de bem-estar social tem resultado numa
crescente exploração do trabalho

7 DE MARÇO

8 DE MARÇO

DEBATE:
Dia Nacional
de Luta da
Mulher
Trabalhadora

Ato unificado
dos movimentos
sociais
pelo Dia
da Mulher
Trabalhadora

10h, na sede
do Sintrajud

10h,
na Av. Paulista
(em frente à Gazeta)

Falta de creches
Nem é preciso dizer o quanto
o déficit de vagas em creches públicas dificulta a vida de inúmeras mulheres. Entretanto, o problema não é só do poder público.
Empresas também não garantem
creches por locais de trabalho.
Pela lei, empresas com mais de
30 mulheres com idade superior
a 16 anos devem garantir creche
interna ou conveniada ou pagar
o auxílio-creche. Entretanto, uma
pesquisa elaborada pela empresa Hewitt Associates aponta que
apenas 3% das empresas oferecem creches às suas funcionárias,
enquanto 43% optam pelo auxílio-creche. Isso significa que 54% das
empresas não oferecem nenhum
tipo de benefício para as mães.
Mortalidade materna
Os índices de mortalidade
materna no Brasil são altíssimos,
5 vezes acima do recomendado
pela ONU, mas o mesmo Estado que não garante as condições
para que as mulheres exerçam

plenamente a maternidade nega-lhes o direito de decidir se é
hora ou não de serem mães.
Estima-se que ocorrem ao
ano entre 700 mil e 1,2 milhão
de abortos clandestinos no país,
dos quais 200 mil resultam em internação devido a complicações.
Portanto, a legalização do aborto
é uma questão de saúde pública!
Sua realização em condições seguras teria como consequência
a redução das complicações que
atualmente têm tirado a vida de
milhares de mulheres no país
ou levado a que inúmeras carreguem sequelas irreversíveis.
Novos desafios
Do surgimento do 8 de março
para cá muita coisa mudou. Atra-

vés da luta, as mulheres conquistaram muitos direitos, mas apesar disso elas ainda vivem numa
situação pior do que os homens
na sociedade.
No Brasil, apesar de termos
uma presidente mulher, a violência contra as mulheres vem
aumentando, faltam creches e a
igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres ainda é uma
realidade distante.
Por isso, o principal desafio é
seguir organizando as mulheres
trabalhadoras para impedir a retirada de direitos e garantir suas
conquistas. Outra importante tarefa é convencer seus companheiros
de que a luta contra o machismo é
um dever de todos os trabalhadores, mulheres e homens.
Jesus Carlos
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TRT revoga redução de jornada
Medida que visava economizar água e energia não foi aprovada pelo Pleno do Tribunal; servidores se reúnem no dia 5 de março
Tribunal ignora a crise
A portaria GP 9/2015 havia estabelecido a jornada de sete horas
(incluindo o intervalo de almoço)
a partir de 5 de fevereiro e enquanto durasse a crise no abastecimento. Também foi alterado o
horário de encerramento do expediente, que passou para as 18h. As
mudanças poupariam pelo menos
250 mil litros de água por semana,
segundo o TRT.
Após reunião com representantes
do Sindicato, a presidente do
Tribunal, Sílvia Devonald,
havia prometido editar
nova portaria para
vigorar a partir de
março. Porém, os
desembargadores
que compõem o
Pleno do Tribunal concluíram
que as mudanças
não poderiam ter
sido implementadas sem a aprovação do colegiado.
Com isso, voltou
a vigorar a jornada
de oito horas, e nenhuma medida foi apresentada
para reduzir o consumo de água
e energia. Os desembargadores do
TRT ignoraram a crise, ao contrário do que fez o TRE, que reduziu a
jornada dos seus servidores para seis
horas diárias. Na Justiça Federal, um
pedido de redução da jornada protocolado pelo Sintrajud ainda não
obteve resposta.
“Justificativas ridículas”
Segundo um servidor que acom-

panhou pela internet a transmissão
da reunião do Pleno, as justificativas
apresentadas pelos desembargadores do TRT para revogar a diminuição da jornada de trabalho foram “as
mais ridículas possíveis”.
Um dos desembargadores disse
que a presidente do Tribunal não tem
a prerrogativa de definir os horários

nos quais ele pode trabalhar no seu
próprio gabinete. Uma desembargadora chegou a colocar em dúvida
a capacidade técnica da equipe que
calculou a economia de água gerada
pela redução da jornada. Um terceiro declarou que o TRT deve esperar o governador Geraldo Alckmin
(PSDB) decretar o racionamento.

Uma luta histórica
Mais do que medida emergencial para
economizar água e energia, a jornada de
seis horas é uma reivindicação histórica
dos servidores do Judiciário, preocupados
com as lesões por esforço repetitivo (LER).
O Processo Judicial Eletrônico (PJe) e a
imposição das metas de produtividade só
elevaram a incidência dessa e de outras
doenças ocupacionais.
Mas a redução da jornada pode também
melhorar o funcionamento do Judiciário e
o atendimento à população. Uma das razões seria a diminuição de gastos, como ficou evidente com a atual escassez de água.
Outros motivos incluem a provável queda do absenteísmo e das licenças médicas,
o aumento da motivação dos servidores e a
possibilidade de que muitos deles usem o
tempo extra para investir em capacitação.
Por outro lado, não há indicações de que
uma jornada maior aumente a produtividade do Judiciário.
Para resistir à mudança, os tribunais se
apegam à Resolução 88/2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). De acordo
com a Resolução, a jornada é de 8 horas
diárias e 40 horas semanais, ou de 7 horas
ininterruptas, “salvo se houver legislação
local ou especial disciplinando a matéria

de modo diverso”.
Porém, no Regime Jurídico Único dos Servidores da União (Lei 8.112/90) as oito horas
diárias são o limite máximo da jornada de
trabalho. Nada impede, portanto, a adoção
do limite mínimo, que é de seis horas.
No âmbito do Judiciário Federal, a Justiça Eleitoral foi a que mais se aproximou da
compreensão desse aspecto: em fevereiro,
o TRE da Paraíba se tornou o 16º tribunal
eleitoral a implantar as seis horas.
Segundo o último Censo do Judiciário,
divulgado no ano passado, a jornada média dos servidores é de 7,6 horas de trabalho diárias. O período é menor que a média
na Justiça Eleitoral (7 horas) e nos tribunais superiores (7,5), e supera a média nas
justiças do Trabalho (7,8) e nos conselhos
superiores (7,8).
Durante o “Apagão de 2001”, no governo
FHC, a jornada de seis horas chegou a ser adotada por 41 tribunais do país. Em agosto daquele ano, o Sintrajud noticiava neste jornal
que o racionamento de energia havia levado
à adoção da jornada de seis horas na Justiça
do Trabalho em 12 estados, e na Eleitoral em
11 estados, incluindo São Paulo. Na Federal, a
jornada de seis horas foi adotada na 2ª e na 5ª
Regiões, e mantida na 4ª Região.

A crise da água em SP e a Sabesp
Governo do Estado priorizou lucro dos empresários e dividendos dos acionistas
Washington Moura Lima
Assessor econômico do Sintrajud
A crise da água em São Paulo vinha sendo anunciada pelo menos
desde 1992, em inúmeros estudos.
Advertências foram feitas ao governo de Geraldo Alckmin e também
aos governos anteriores, do PSDB.
Portanto, não se trata de uma
questão climática. Mas por que
nada foi feito? A questão de fundo é o processo de privatização
da Sabesp.
De um lado, ao longo dos últimos
anos a prioridade foi o abastecimento das empresas, que consomem
pelo menos cerca de 30% da água
(dados de até 2007), com tarifas em
torno de 40% menores do que as de
outros consumidores, e contratos

que praticamente as obrigam a consumir mais, pois quanto mais consomem, menos pagam.
No Brasil, cerca de 70% da água
potável é consumida pelo agronegócio, 20% pelas indústrias e apenas 8% pela população.
De outro lado, com a venda de
ações da Sabesp pelo estado, a empresa paga altos dividendos aos
acionistas. Estima-se que desde
2004 foram embolsados R$ 4 bilhões pelos “investidores”. Ao longo desse período, o lucro da Sabesp foi de cerca de R$ 12 bilhões.
Só em 2012 e 2013, o lucro foi de
R$ 1,9 bilhão e os tais investidores
levaram cerca de R$ 500 milhões.
Como a prioridade é garantir
os lucros, tanto dos empresários,
como dos acionistas privados da

Sabesp, o governo do estado não
realizou os investimentos necessários para assegurar o abastecimento à população. Desde 2004, o
setor perdeu 4 mil trabalhadores.

Quem mais sofre é o povo, que
paga tarifas mais altas do que as
dos empresários, e os locais mais
prejudicados são os que têm maior
concentração populacional.

CONSUMO DE ÁGUA EM
SÃO PAULO
Agronegócio
População

8%

20%

Indústrias

70%

