
Segunda-feira, 16 de setembro de 2013 | Boletim nº 104 | Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de SP | www.sintrajud.org.br | Tel.: (11) 3222-5833

Boletim do JudiciárioBoletim do Judiciário

Esta será uma semana com mui-
tas atividades para todos os servi-
dores do Judiciário Federal. Vão 
acontecer assembleias setoriais nos 
principais prédios da capital e na 
Subsede de Santos um seminário 
sobre Plano de Carreira(veja qua-
dro ao lado).

As assembleias debaterão as ques-
tões de cada local de trabalho e tam-
bém preparam os servidores para o 
Conselho de Base e Assembleia Ge-
ral, que acontecem no sábado, 21 (leia 
mais nesta página).

Na quinta-feira, 21, acontece o lan-
çamento da Campanha de Combate 
ao Assédio Moral. A atividade, que 
começa às 19h na sede do Sintrajud, 
rua Antonio de Godoy, 88, 15ª, con-
tará com uma palestra de Teresinha 
Martins, especialista no tema (leia 
mais no verso).

Na JF, processos do arquivo 
podem voltar às secretarias

No Fórum Pedro Lessa, os servido-
res debaterão o retorno de cerca de 40 
mil processos – de variados volumes 
- que estão no arquivo da Presidente 
Wilson. Como o arquivo será desativa-
do, a diretoria do foro determinou que 
os processos voltassem às secretarias.

Além do receio com a estrutura 
do prédio, que pode não suportar o 
peso de tantos processos, os servi-
dores estão muito preocupados com 
as condições deles, devido à poeira 
e outras sujidades. Relatos dão con-
ta que na 8ª vara do prédio, após o 
desarquivamento de 500 processos, 
todos os servidores dali adoeceram.

A assembleia setorial do Pedro Les-
sa acontece na quarta-feira, 18, às 14h.

Esta semana tem assembleias, campanha 
contra assédio e Conselho de Base

Participação de todos é fundamental!

Sábado, 21 de setembro, os servidores 
têm um compromisso com a retomada da 
mobilização pela pauta emergencial da 
categoria e com o início do debate sobre 
plano de carreira.

Às 9h30 começa o Conselho de Base do 
Sintrajud, que acontece na sede da entida-
de – Rua Antonio de Godoy, 88, 15°. Serão 
três pontos de debate: 1) organização no 
local de trabalho, 2) Diretoria de Base e 3) 
retomada da discussão de carreira.

A participação é aberta a todos os servido-
res, porém, para melhor organização, o Sin-
dicato pede que os participantes confirmem 
previamente a presença até a quinta-feira, 
19, pelo telefone (11) 3222-5833, ou por e-
-mail: secpolitica@sintrajud.org.br.

A pauta foi definida a partir da necessi-
dade de retomar a organização por local 
de trabalho, e pela proximidade da elei-
ção da Diretoria de Base, cuja inscrição 
termina dia 21.

Uma proposta de Plano Carreira começará a 
ser debatida neste Conselho de Base. O tema 
foi apresentado no 8° Congrejufe, realizado 
em Minas Gerais, no final de abril. O debate 
nos estados levantará informações funda-
mentais para o seminário sobre carreira, que 
acontece em 12 e 13 de outubro, em Brasília.

Assembleia debate mobilização 
por reposição salarial

Às 16h de sábado, 21, começa a assem-
bleia geral que terá o desafio de definir os 
próximos passos da categoria na mobiliza-
ção pela pauta salarial emergencial.

Com o Projeto de Lei Orçamentárias sendo 
debatido na Comissão Mista de Orçamento 
(CMO), os servidores começam a se movi-
mentar para tentar garantir a antecipação 
da última parcela do reajuste, reenquadra-
mento e os recursos necessários para que os 
técnicos com graduação superior recebam 
Adicional de Qualificação (AQ).

Conselho de Base e assembleia 
debatem carreira e pauta emergencial

TRE –14h - Assembleia
Fórum Pedro Lessa – 14h - Assembleia
Subsede de Santos – 19h30 – seminário sobre Plano de 
Carreira. A subsede fica na Rua Adolfo de Assis, 86 - Vila 
Belmiro - Santos/SP

Quinta-feira, 19 – Lançamento da Campanha de Combate ao Assédio Moral, às 
19h, na sede do Sintrajud.

Sexta-feira, 20 - JT/ Barra Funda - 10h (café da manhã com assembleia 11h)

Sábado, 21 – Conselho de Base (9h30) e Assembleia Geral (16h). Na sede do 
Sintrajud, rua Antonio de Godoy, 88, 15ª.

Confira as atividades da semana
Quarta-feira, 18/09: 



Em 19 de Setembro, quinta-feira, 19h, na sede do Sin-
trajud, acontece o lançamento da campanha de comba-
te ao assédio moral, organizada pela entidade. O Sintra-
jud fica na rua Antonio de Godoy, 88 - 15º andar.

O evento terá uma palestra da doutora Terezinha 
Martins dos Santos Souza. Teca Baiana, como é conhe-
cida, é doutora em psicologia social pela PUC-SP, do-
cente na UFF e membro fundadora do site www.asse-
diomoral.org. O site, entre outros temas, trabalha com 
saúde do trabalhador.

A palestra abre a campanha de combate ao assédio mo-
ral, um tema muito importante para a categoria, dada a 
frequência com que ocorre dentro do Judiciário Federal.

E para combatê-lo, o sindicato aposta na construção 
coletiva desta campanha, sempre tendo em vista que 
essa luta não é apenas dos que sofrem com esse tipo de 
prática, mas do conjunto dos trabalhadores.

Nas semanas seguintes ao lançamento serão realiza-
das palestras nos locais de trabalho da capital e do in-

Sintrajud inicia campanha de combate ao 
assédio moral em 19 de setembro, quinta-feira

Palestra com a psicóloga Terezinha Martins será na sede do Sintrajud. Participe!

As inscrições para a eleição da 
nova Diretoria de Base foram pror-
rogadas. Os servidores que quise-
rem participar do pleito poderão se 
inscrever até o dia 21 de setembro, 
quando acontece reunião do Con-
selho de Base da entidade.

Os eleitos serão o elo entre os ser-
vidores, seu local de trabalho e a di-
reção executiva da entidade.

Os interessados em disputar a 
eleição podem fazer as inscrições 
diretamente na sede da entidade, na 
rua Antonio Godoy, 88, 16º andar, 
no centro da capital paulista, de se-
gunda a sexta-feira, das 10h às 20h, 
de 3 a 12 de setembro.

Os servidores que trabalham em 
outras cidades podem realizar as ins-
crições pelo fax (11) 3337-0199, mas 
devem encaminhar a ficha de inscri-
ção também pelo correio.

Prorrogadas as inscrições para a eleição da 
nova Diretoria de Base

Interessados têm até o dia 21 de setembro para realizar a inscrição

terior. Além disso, como parte da campanha, será dis-
tribuída uma cartilha produzida pelo sindicato sobre o 
tema e será desenvolvido um espaço específico sobre 
o assédio moral no site da entidade, com informações 
sobre o assunto e espaço para denúncias.

O combate ao assédio moral é uma luta de todos! Participe!

Kit Gaion

Arte de Eliane Ling


