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Participe das atividade 
da semana (17 a 20/09)
Até sábado (20), o Sintrajud realiza uma série de atividades, a maioria com foco na continuidade da luta 
dos servidores pela reposição salarial. Mesmo com a suspensão do movimento paredista, o estado de greve 

permanece e as discussões e manifestações devem ser fortalecidas. Confira a programação.  

Às 19h30, no auditório do Sintrajud (Rua Anto-
nio de Godoy, 88. 15º andar), haverá debate dos 
candidatos da categoria nas eleições de outubro. 
Será a oportunidade dos servidores tirarem dúvi-
das, questionarem e conhecerem as propostas 
dos colegas.  Alguns candidatos já estão confir-
mados, no entanto, caso haja mais interessados, 
basta entrar em contato com a secretaria política 
do Sindicato pelo telefone (11) 3222-5833 ou e-
-mail secpolitica@sintrajud.org.br. 

Debate dos candidatos da categoria
Quarta-feira (17) 

Das 14h às 16h, ato em frente ao Fórum 
Pedro Lessa, na Av. Paulista.  A atividade foi 
definida na última assembleia da categoria e 
tem como objetivo dar continuidade à pressão 
sob o governo Dilma e o STF pela reposição sa-
larial dos servidores. Os diretores do Sintrajud 
estão passando na JF e no TRF-3 para convo-
car para a atividade. 

Quinta-feira (18)
Ato no Pedro Lessa

O Núcleo dos Oficiais de Justiça do Sintra-
jud realiza às 14h30, no auditório do Sintrajud, 
reunião para debater temas como o desconto 
da indenização de transporte (JF e TRT-2) e 
compensação do serviço em razão de adesão 
às greves; condições de trabalho dos OJAFs e 
lotação dos novos oficiais na JF; aposentadoria 
especial, entre outros assuntos.

Reunião Ojafs

A data do debate entre os servidores candidatos é 17 de setembro, 
quarta-feira, diferente do que foi divulgado no encarte sobre elei-
ções, no Jornal do Judiciário 511.
O servidor Angêlo Vaz, do TRF-3, é candidato a deputado estadual, 
diferente do que saiu publicado no mesmo material.

Errata: encarte eleições
Os servidores da Eleitoral participam de as-

sembleia setorial, às 14h, no TRE – Miqueli-
na. Na pauta, o calendário de mobilização da 
categoria e outros assuntos específicos do tri-
bunal. O resultado das discussões será levado 
à Reunião do Conselho de Base e Assembleia 
Geral do sábado (20). 

Sexta-feira (19)
Assembleia setorial na JE



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 41ª 
REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE DO 

SINTRAJUD

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo – SINTRA-
JUD, por seus Coordenadores Gerais e Exe-
cutivos, em conformidade com o Estatuto 
Social da Entidade (conforme parágrafo 1º 
do artigo 25), faz saber que fará realizar a 
41ª REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE DO 
SINTRAJUD, no dia 20 de setembro do ano 
corrente, a partir das 10 horas, em primeira 
convocação – no auditório do Sintrajud (Rua 
Antonio de Godoy, 88, 15º andar, Centro), 
São Paulo/SP. PAUTA: 1. Informes da Cam-
panha Salarial; 2. Avaliação do movimento 
paredista e próximos passos da mobilização;  
3. Outros assuntos de interesse da categoria. 
Buscando garantir melhor organização e 
funcionamento no dia do evento, pede-se 
confirmação prévia de presença até o dia 
18/07 (quinta-feira), às 15h, no telefone: 
(11) 3222-5833, com Juliana Silva e/ou Luci 
Soares – ou por e-mail: secpolitica@sintra-
jud.org.br - São Paulo, 15 de setembro de 
2014 - Inês Leal de Castro - Coordenadora 
Geral / Maria Helena Garcia Leal - Coordena-
dora Executiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DO SINTRAJUD/SP

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo – SINTRA-
JUD, por seus coordenadores, em conformi-
dade com o Estatuto Social da Entidade, faz 
saber que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, no dia 20 de setembro 
do ano corrente, a partir das 14h, em 1ª 
convocação com a presença de pelo menos 
metade mais um dos associados quites com 
a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta mi-
nutos após, em qualquer número. A assem-
bleia será realizada no Auditório do Sintra-
jud (Rua Antonio de Godoy, 88, 15º andar, 
Centro), São Paulo/SP.  PAUTA: 1. Informes 
da Campanha Salarial; 2. Avaliação do movi-
mento paredista e próximos passos da mo-
bilização;  3. Outros assuntos de interesse 
da categoria. São Paulo, 15 de setembro de 
2014  - Antonio dos Anjos Melquíades / Inês 
Leal de Castro - Coordenadores Gerais

Servidores de 1ª e 2ª instâncias 
da Justiça Federal, que exerceram 
função comissionada entre abril 
de 1998 e setembro de 2001, têm 
até esta sexta-feira, 19 de setem-
bro, para pleitear o passivo dos 
Quintos na Justiça.

A nova ação coletiva, por repre-
sentação processual, é para os ser-

vidores filiados ao sindicato e que 
não estão nas ações anteriores.

Para ingressar na ação, é preci-
so assinar a autorização individu-
al para a representação processual 
e enviá-la ao Departamento Jurí-
dico do Sintrajud.

Acesse e veja mais: http://mi-
gre.me/lEIgo

Ação dos Quintos: prazo 
final é nesta sexta-feira (19)

A ação vale para servidores que não estão nos processos 
anteriores. Não haverá prorrogação.

A partir das 10h, também 
no auditório do sindicato, tem 
a 41ª Reunião do Conselho de 
Base, quando serão repassa-
dos informes da Campanha 
Salarial, avaliado o movimento 
paredista do último período e 
definidos os próximos passos 
da mobilização dos servidores. 
Em seguida, às 14h, haverá as-
sembleia estadual da catego-
ria.  (Ver editais de convocação 
nesta página)

O Conselho de Base do Sin-
trajud é formado por diretores 
de base, diretores executivos e 
representantes do Núcleo dos 

Aposentados.  É uma instân-
cia deliberativa do Sintrajud, 
onde são aprovadas as pro-
postas da categoria a serem 
encaminhadas pelo Sindica-
to. Acima do Conselho, como 
fórum deliberativo, só estão a 
assembleia geral e o congres-
so estadual da categoria.

O Sintrajud solicita aos 
participantes do Conselho 
que confirmem presença até 
o dia 18, às 15h, no telefone: 
(11) 3222-5833, com Juliana 
Silva e/ou Luci Soares – ou 
por e-mail: secpolitica@sin-
trajud.org.br

Conselho de base e assembleia
Sábado (20) 

Jesus Carlos

26.07.14 - 40ª Reunião do Conselho de Base


