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O primeiro toque na bola rumo à mobilização do dia 11, 
o Dia Nacional de Luta, organizado pela CSP-Conlutas 
e demais centrais sindicais, foi dado nesta quinta-feira, 
27. Servidores da Justiça Federal da avenida Paulista e 
da Justiça Trabalhista da Barra Funda participaram das 
assembleias setoriais convocadas pelo Sintrajud. 
Todos demonstraram disposição para a luta. E você 

não pode ficar de fora. Ajude a construir a pauta de rei-
vindicação dos servidores do judiciário federal. 
Participe da assembleia geral da categoria nesta quin-
ta-feira, 4, às 13h, no TRF. 
Antes, na quarta, 3, também às 13h, no Fórum da Barra 
Funda, é a vez dos servidores da Justiça Trabalhista re-
alizarem sua assembleia setorial.

A HORA É AGORA!
Lutar para conquistar direitos

Assembleia nesta quinta, 4, às 13h, no TRF
- Antecipação das parcelas de 2014 e 2015

- Respeito do governo à data-base
- Construção da paralisação do dia 11

- Pela anulação da Reforma da Previdência comprada com dinheiro do Mensalão

20.06.13 - Manifestação Passe Livre

Jesus Carlos



No sábado, dia 06 de julho, acontece em Santos o semi-
nário “Direito de Aposentadoria dos Servidores Públicos”. 
O evento começa às 14h e será no auditório do Sindicato 
dos Bancários, na Av. Washington Luiz, 140, Encruzilhada.

O seminário terá duas palestras, além do debate entre os 
participantes. A primeira será com Floriano Martins, au-
ditor da previdência, professor de Direito previdenciário e 
dirigente da Anasps. Ele abordará as modalidades de apo-
sentadoria dos servidores e implicações e riscos do Fundo 
de Previdência Complementar.

A segunda palestra debaterá a aprovação e constituição 
do Funpresp, ilegalidades cometidas na sua tramitação e 
o enfrentamento judicial em curso. Ela será feita por Rudi 
Cassel, advogado e assessor jurídico do Sintrajud e de várias 
entidades de servidores em Brasília.

Organizado pelo Sintrajud e outras entidades representa-
tivas de servidores públicos [leia no final do texto], o evento 
é resultado de uma iniciativa das entidades para debater os 
grandes temas que afetam os servidores públicos.

“O seminário busca dar continuidade da unidade dos ser-
vidores públicos federais que reconquistamos na greve do 
ano passado”, explica o diretor do Sintrajud e da Fenajufe 
Adilson Rodrigues. Ele destaca que nos próximos encon-
tros serão debatidos temas como a negociação coletiva, a 
data-base e o direito de greve.

Além do Sintrajud, organizam o evento o Sindfisco Na-
cional, SINALT, FENASPS, União dos Advogados Públi-
cos Federais do Brasil e o SINASEMPU. A organização do 
evento pede que a inscrição seja feita previamente junto às 
entidades de base.

Seminário debate direito de 
aposentadoria dos servidores públicos

Evento será no sábado, 06 de julho, em Santos. Participe!

Novo lote de devolução do 
imposto sindical ocorre na 

2ª quinzena de julho
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário 

Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, no exercício da compe-
tência que lhe confere o estatuto da entidade, por meio deste edital, 
CONVOCAM todos os servidores do Judiciário Federal pertencen-
tes à sua base de representação, para participarem de ASSEM-
BLÉIA GERAL objetivando  DELIBERAR ACERCA DE DEFLAGRAÇÃO 
DO MOVIMENTO GREVISTA, movimento integrante do Dia Nacional 
de Lutas com Greves e Mobilizações (marcada para ocorrer em 11 
de julho de 2013), assembleia a realizar-se no dia 4 (quatro) de 
julho de 2013 (dois mil e treze), as 13hs (treze horas), em frente 
à sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, av. Paulista, 1842, 
em primeira convocação com a presença de pelo menos metade mais 
um dos associados quites com a tesouraria e, em segunda convocação, 
trinta minutos após, em qualquer número, sendo o quórum para deli-
beração por maioria simples dos presentes.

                                     São Paulo, 28 de junho de 2013. 
                              DIRETORIA EXECUTIVA DO SINTRAJUD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA  GERAL 
DO SINTRAJUD

Os servidores que atualizaram seus dados junto 
ao Sintrajud até sexta-feira, dia 28 de junho, re-
ceberão a devolução do Imposto Sindical a partir 
de 15 de julho. O valor devolvido corresponde 
a 60% de um dia de trabalho, percentual equi-
valente ao montante que é repassado ao Sindica-
to. A entidade desconta R$ 4 desse valor, que é a 
taxa cobrada pelos bancos para que devolução do 
dinheiro possa ser realizada. 

Caso o servidor tenha alterado algum dado em 
sua conta cadastrada, é preciso atualizá-lo no site 
do Sintrajud.


