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15 de março, sábado, tem assembleia geral no Sintra-
jud. O encontro começa às 14h, no auditório da entida-
de, rua Antonio de Godoy, 88, 15º andar, Centro.

Os objetivos da assembleia são: deliberar sobre os 
próximos passos Campanha Salarial Unificada, definir 
a participação da categoria no 19 de março – quando 
acontece marcha a Brasília e paralisações em diversos 
segmentos do funcionalismo público do país -, e eleger 
os delegados do Sintrajud à Reunião Ampliada da Fe-
najufe, entre outros pontos. Leia edital neste boletim.

Definido como um Dia Nacional de Paralisação, o 19 de 
março terá marcha de servidores públicos na capital federal, 
com delegações enviadas de todo o país. Além disso, as dife-
rentes categorias do funcionalismo estão planejando para-
lisações nos locais de trabalho para esta data. A assembleia 
do dia 15 vai definir a forma de participação da categoria.

Na assembleia setorial do TRF-3, realizada em 26 de 
fevereiro, os servidores aprovaram cruzar os braços por 
24 horas nesse dia. 

A intenção das categorias é dar uma demonstração 
de força ao governo Dilma Rousseff (PT) e pressioná-
-lo a abrir um canal de negociação em torno da pauta 
conjunta do funcionalismo.

No dia seguinte à marcha, acontece em Brasília, a 
reunião Ampliada da Fenajufe, cujos delegados serão 
eleitos na assembleia, que também debaterá a pauta es-
tadual de reivindicações.

Marcha a Brasília
Os servidores interessados em participar da Marcha 

a Brasília devem entrar em contato com secretaria do 
Sintrajud, pelo telefone 11 3222-5833.

Encontro definirá próximos passos da Campanha Salarial e elegerá delegados do Sintrajud à Ampliada da Fenajufe

Jesus Carlos

26.02.14 – Ato do funcionalismo em frente ao TRF-3

Assembleia em 15 de março decidirá 
participação no Dia Nacional de Paralisação

08/03 – Ato do Dia Internacional da Mulher – 9h, no vão livre do Masp
09/03 – Confraternização do Dia Internacional da Mulher – na Barraca de 
Praia de Santos
11/03 – Assembleia setorial na Justiça Federal de Santos - 11h
12/03 – Assembleia setorial na Justiça Trabalhista de Cubatão - 11h
13/03 – Assembleia setorial no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) - 14h
15/03 – Assembleia geral do Sintrajud, no auditório do Sindicato -14h
19/03 – Marcha unificada de Servidores públicos a Brasília
20/03 – Reunião Ampliada da Fenajufe
27/03 – Abertura do Congresso do Sintrajud

Calendário de atividades



O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE 
SÃO PAULO– SINTRAJUD/SP, por seus coordenadores, em conformidade com 
o Estatuto Social da Entidade (artigo 38), faz saber que realizará ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, no próximo dia 15 de março de 2014, a ser instalada 
às 14h, em 1ª convocação com a presença de pelo menos metade mais um 
dos associados quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta minutos 
após, em qualquer número, no auditório do Sintrajud, situado na Rua Antonio 
de Godoy, nº 88, 15ª andar, Centro, São Paulo/SP – CEP 01034-000. 
PAUTA: 1. Informes da Campanha Salarial Unificada e calendário de mobiliza-
ção; 2. Deliberação sobre o indicativo de paralisação nacional de 24 horas, no 
dia 19 de março e marcha a Brasília; 3. Pauta Estadual de Reivindicações; 4. 
Eleição dos(as) delegados(as) do SINTRAJUD à Reunião Ampliada da Fenajufe, 
que acontecerá no dia 20 de março de 2014, às 10 horas, em Brasília; 5. Outros 
assuntos de interesse da categoria.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2014 
Adilson Rodrigues Santos - Inês Leal de Castro - Coordenadores Gerais / Tarcísio 
Ferreira - Maria Angélica Olivieri - Coordenadores Executivos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DO SINTRAJUD
Uma série de ações marcará o Dia Internacional da 

Mulher, celebrado no dia 8 de março. Em São Paulo, 
o Movimento Mulheres em Luta e a CSP-Conlutas 
organizam um ato político com diversas entidades 
sindicais e movimentos de mulheres. A concentração 
acontece às 9 horas no vão livre do Masp, na aveni-
da Paulista. De lá, os manifestantes seguem em ca-
minhada até a Praça Roosevelt, no centro da capital 
paulista. Entre os assuntos abordados no ato estará a 
Campanha Contra a Violência à Mulher.  

Homenagem na Barraca de Praia
Em Santos, o Sintrajud realiza no domingo, 9, uma 

homenagem às mulheres com almoço servido na Bar-
raca do sindicato, localizada na praia de Aparecida, 
próxima do canal 6. O evento é por adesão e os inte-
ressados podem se inscrever na sede do Sintrajud (11-
3222-5833) ou na subsede de Santos (13-3238-3807).

Manifestações e celebrações 
pelo Dia da Mulher

26.02.14 – Em assembleia, os servidores aprovaram a 
paralisação de 24 horas da categoria no dia 19 de março 

Jesus Carlos

Joca Duarte

Divulgação

Assembleias nos principais prédios da capital e nos 
fóruns da Baixada Santista marcaram a semana de 24 a 
28 a fevereiro. No dia 26, servidores das diferentes ca-
tegorias do funcionalismo fizeram um ato em frente ao 
TRF-3, e todas as intervenções defenderam a unidade 
entre os segmentos.

Houve assembleias na Baixada Santista. Na Justiça 
Federal de Santos, os servidores se reuniram no dia 25 
de fevereiro; na Justiça Trabalhista de Cubatão, os ser-
vidores se reuniram na quinta, 27; na sexta, 28, seria a 
vez dos colegas da Justiça Trabalhista de Santos.

Assembleias e ato marcam semana

Inscreva-se para o 7º Congresso do Sintrajud
Mais informações: www.sintrajud.org.br

27.02.14 – Os servidores do TRE definiram a realização de uma 
nova assembleia em 13 de março, para unir forças 

27.02.14 - Servidores da Baixada Santista se reúnem em 
assembleia na JT de Cubatão 


