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Nesta terça-feira (14), servido-
res de todos os prédios das Justi-
ças Federal, Eleitoral e do Trabalho 
de São Paulo estão sendo chama-
dos a participar de ato, no saguão 
do Fórum Trabalhista Ruy Barbo-
sa (Av. Marques de São Vicente, 
235), em memória da colega da 
JT Amanda Priscila Santos Costa, 
falecida na segunda-feira. A ativi-
dade será das 10h às 12h.

Além de homenagear a servi-
dora, o ato vai promover uma re-
flexão sobre o atual momento da 
categoria, em especial dos servi-
dores da Justiça Trabalhista, que 
no período de um mês perderam 
três colegas nos próprios locais 
de trabalho. Será uma oportu-
nidade para discutir também as 
condições de trabalho, o assédio 
moral, a necessidade de se de-
senvolver um programa de saúde 
mental na JT e outros aspectos da 

gestão institucional do TRT-2.  
O Sintrajud pede que os tra-

balhadores vistam preto para re-
forçar o luto por Amanda e pelos 
colegas Edélcio Ribeiro e Erica Ya-
mamoto, que também morreram 
recentemente.    

Quem não puder participar 
do ato, pode fazer um minuto 
de silêncio, ao meio dia, em seu 
local de trabalho.

Reunião com a presidência
Diretores do Sintrajud se reu-

niram com a presidência do TRT-2 
no final da tarde de segunda-feira 
para tratar dos últimos aconteci-
mentos e definir, em um trabalho 
conjunto, medidas emergenciais 
no que diz respeito à saúde dos 
trabalhadores.

Os dirigentes solicitaram à ad-
ministração do Tribunal que o 

expediente desta terça-feira co-
meçasse às 13h e que fossem sus-
pensos os trabalhos na 62º vara, 
na qual Amanda trabalhava.

A presidente do TRT-2, Sílvia Re-
gina Pondé Galvão Devonald, con-
siderou que não seria viável sus-
pender os trabalhos do Tribunal, 
dado o grande número de audiên-
cias. Ela afirmou, no entanto, que 
a equipe de psicólogos do TRT-2 
visitará a 62ª vara, a fim de prestar 
apoio aos colegas que trabalhavam 
diretamente com Amanda Costa.

O Sindicato também obteve 
da presidência o agendamen-
to de uma nova reunião, no dia 
5 de novembro, quando serão 
discutidas a implantação de um 
programa permanente de saúde, 
a democratização da gestão do 
Tribunal e outras medidas para 
melhorar as condições de traba-
lho dos servidores.

Ato pela vida 
no Fórum

Ruy Barbosa
Servidores do Judiciário Federal vão homenagear Amanda Priscila Santos Costa

e outros colegas falecidos recentemente



A quarta-feira, 15 de outubro, será 
mais um dia de luta dos servidores do 
Judiciário Federal em São Paulo con-
tra a violação do seu direito de greve 
e em defesa da reposição salarial da 
categoria. Eles vão se concentrar às 
14h em frente ao TRE da rua Fran-
cisca Miquelina, para um ato público 
que vai reunir servidores das Justiças 
Eleitoral, Trabalhista e Federal. 

Caravanas do interior e da Bai-
xada Santista vão se juntar aos cole-
gas da capital. Outras entidades vão 
participar do ato, como é o caso dos 
Metroviários, que também foram im-
pedidos de exercer o direito de greve. 
(Ver box ao lado)

Os servidores exigem que o pre-
sidente do STF, ministro Ricardo 
Lewandowski, faça valer a autonomia 
do Poder Judiciário, suspendendo o 
corte orçamentário imposto pelo go-
verno Dilma Rousseff (PT). A catego-
ria quer pôr fim a oito anos de perdas 
salariais, com a aprovação, pelo Con-
gresso, do projeto de reposição.

O protesto também se dirige ao 
desembargador Cotrim Guimarães, 
do TRF-3, que expediu a liminar 
proibindo a greve no TRE, marcada 
para começar em 30 de setembro.

Amanhã (15) tem ato público 
no TRE-SP. Vem pra luta!

Pressão total pela reposição e respeito ao direito de greve

Outras entidades, como sindicatos e centrais sindicais, também estão 
sendo convocadas a participar do ato. Já confirmaram presença:

• CSP-Conlutas 
• Marcus Orione, professor da Faculdade de Direito da USP 
• SINTUFSCar (Sind. Trab. Técnico-Administrativos da UFSC)
• Sindsef (Sind. Trab. no Serviço Público Federal de SP)
• Sinsprev (Sind. Trab. em Saúde de Previdência de SP)
• ASSIBGE (Associação dos Servidores do IBGE)
• Sindicato dos Metroviários

03.10.14 - Servidores fazem ato em frente ao TRE

Jesus Carlos

As mobilizações da categoria de-
vem continuar. Essa foi a avaliação 
de dirigentes da categoria em todo 
o país, especialmente após a reu-
nião com o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ocorrida 
no dia 8, em Brasília. Por isso, nes-
te sábado (18), às 14h, no auditó-
rio do Sintrajud, haverá assembleia 
geral da categoria, quando serão 
definidos os próximos passos da 
mobilização em São Paulo. 

Na reunião com dirigentes da 
Fenajufe, Ricardo Lewandowski 
disse que conversou com a mi-
nistra do Planejamento, Miriam 
Belchior, para tratar dos projetos 
salariais do Poder Judiciário. Disse 
ainda que, a partir dessa conversa 
foi dado início a negociação entre 
corpos técnicos da Direção-Geral 
do STF e o secretário de Relações 
do Trabalho do Ministério do Pla-
nejamento, Sérgio Mendonça.

No entanto, nada está assegura-
do. Será preciso ainda muita mo-
bilização por parte da categoria 
para que haja avanços na luta pela 
reposição de oito anos de perdas 
salariais.  Por isso, na assembleia 
de sábado, será deliberado sobre o  
indicativo de paralisação nacional, 
nos dias 23 e 24 de outubro, véspe-
ra do 2º turno das eleições.

Participe e fortaleça a luta! 

E assembleia geral no sábado (18)


