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O Sintrajud convida todos os servi-
dores do Judiciário Federal para parti-
cipar da Assembleia Geral Estatutária, 
que vai debater e votar as propostas de 
alteração estatuto da entidade. A as-
sembleia será sábado, dia 8, às 9h30, 
no auditório do Sindicato (Rua Anto-
nio de Godoy, 88, 15º andar).

Para a mudança do Estatuto, o Sindi-
cato recebeu sugestões de associados de 

todos os ramos do Judiciário Federal e 
de diversas regiões do Estado. O valor 
da mensalidade, o processo eleitoral do 
Sintrajud, a composição da diretoria e 
a realização de assembleias por vide-
oconferência foram alguns dos temas 
abordados nas propostas recebidas. 

A relação de todas as propostas e 
o conteúdo de cada uma delas você 
pode ver no site do Sintrajud.

Assembleia discutirá Estatuto
Sintrajud convida os servidores para debater e votar alterações no sábado, 8

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJU-
D-SP, por seus Coordenadores Gerais, em conformidade com os artigos 35º, 36º, 37º, alínea “a”, 38º e 
39º, alínea “g” e parágrafo único do seu Estatuto, convoca os servidores públicos do Poder Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo, na forma do artigo 4º do Estatuto, para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária de Alteração Estatutária, que será realizada no dia 08 de outubro de 2016, com 
a primeira convocação às 9h30 (nove horas e trinta minutos) e em segunda e última convocação às 
10h (dez horas), nas dependências do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJUD-SP, sito a Rua Antonio de Godoy, 88, 15º andar, Centro, SP, Cep: 
01034-000. A Assembleia tratará da seguinte pauta: 1) Leitura das propostas de Alteração Estatu-
tária apresentadas pela categoria, Conselho de Base e Grupos de Trabalho que discutiram acerca do 
tema; 2) Apresentação de Alterações Estatutárias pela Assembleia; 3) Votação das Alterações Esta-
tutárias. São Paulo, 28 de Setembro de 2016. MAURÍCIO REZZANI, INÊS LEAL DE CASTRO e ANTONIO 
DOS ANJOS MELQUÍADES - Coordenadores Gerais                    

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO 
ESTATUTÁRIA DO SINTRAJUD-SP

Servidores do Judiciário Federal uni-
ram-se a outras categorias de trabalha-
dores nesta quinta-feira, 29, para protes-
tar contra os projetos do governo Temer 
que ameaçam direitos trabalhistas, gas-
tos sociais e serviços públicos.

Na Avenida Paulista, os servido-
res promoveram um ato em frente ao 
TRF-3 que teve a participação de tra-
balhadores do IBGE, da Universidade 
Federal do ABC, do Ministério da Fa-
zenda e do Banco Central, entre outros 
servidores públicos federais. O ato foi 
uma atividade do Fórum Estadual de 
São Paulo das Entidades dos Servido-
res Públicos Federais.

Na Baixada Santista, os diretores do 
Sintrajud Salomão Ferreira e Lynira 
Rodrigues estiveram logo no início da 
manhã nos atos organizados por me-
talúrgicos e petroleiros. Também com-
pareceram servidores municipais e do 

Judiciário estadual, entre outras catego-
rias, além de estudantes. 

Corte dos gastos sociais
Os trabalhadores que foram ao ato no 

TRF-3 assistiram a uma aula pública do 
economista Washington Moura Lima, 
assessor do Sintrajud, que explicou o 
impacto da reforma da Previdência pla-
nejada pelo governo, bem como os efei-
tos do PLP 257 e da PEC 241.

Washington mostrou que não existe o 
suposto “déficit” da Previdência, usado 
para justificar a necessidade da reforma. 
“O problema é que o governo não con-
sidera uma série de contribuições para a 
seguridade social que estão na Consti-
tuição”, afirmou o economista.

Em relação ao PLP 257, Washington 
explicou que o projeto inclui nos limites 
de gastos públicos fixados na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF) uma série de 

Dia de Luta une trabalhadores contra retirada de direitos
Servidores do Judiciário marcam jornada de protestos com ato no TRF-3 e atividades na Baixada Santista

despesas que não eram consideradas, 
como o pagamento de pensionistas e 
de ações judiciais. Isso obrigará os go-
vernos a cortar drasticamente os gastos 
com o funcionalismo. 

A PEC 241, por sua vez, impede que 
os gastos primários subam além da in-
flação pelos próximos 20 anos, o que 
afeta áreas sociais, como saúde e educa-
ção. “Se o governo reduzisse os juros em 
1 ponto porcentual já economizaria o 
dinheiro que quer obter com o corte dos 
gastos sociais”, observou Washington.

Negociado X legislado
O coordenador da CSP-Conlutas Wil-

son Santana falou sobre a reforma tra-
balhista, que pretende fazer com que os 
acordos negociados diretamente com 
os patrões prevaleçam sobre os direitos 
assegurados na legislação trabalhista. 
“Esse é um movimento mundial e já ti-
vemos grandes greves na França contra 
essa proposta”, lembrou. “O momento 

de lutar contra isso é agora.”
O dia ainda teve uma série de ma-

nifestações, atos e paralisações de 
trabalhadores em todo o país contra 
os projetos do governo Temer. Além 
de comparecer ao ato no TRF-3, os 
trabalhadores da UFABC fizeram ca-
minhada e panfletagem no centro de 
Santo André (SP) e no próprio campus 
da universidade. Os trabalhadores do 
IBGE participaram de diversos atos 
promovidos por outras categorias.

Os metalúrgicos fizeram um dia na-
cional de paralisação, com protestos 
em várias fábricas e cidades do país. 
O dia de lutas ganhou ainda o refor-
ço dos bancários, que completaram 24 
dias de greve, e dos petroleiros, que 
promoveram piquetes e paralisações 
em unidades da Petrobras e iniciaram 
a construção de uma greve nacional. 
Eles protestam contra o desmonte da 
empresa, o rebaixamento salarial e a 
perda de direitos. 

Ato no TRF-3 teve aula pública sobre PLP 257, PEC 241, reformas trabalhista e previdenciária

Diretores do Sintrajud Salomão Ferreira e Lynira Sardinha participaram dos atos de petroleiros e metalúrgicos na Baixada

Claudio Cammarota


