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Os servidores do Judiciário Federal vão 
se juntar à jornada de lutas que servido-
res federais e trabalhadores da iniciativa 
privada estão organizando para o mês de 
março, com uma programação que in-
clui paralisação, atos, assembleias, greve 
de 24 horas, caravanas a Brasília e abor-
dagem aos parlamentares. 

O principal objetivo é barrar as refor-
mas previdenciária (PEC 287/2016) e 
trabalhista, mas os servidores federais 
também se mobilizam pela reposição das 
perdas salariais, entre outras reivindica-
ções que serão apresentadas ao Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG) no próximo dia 22.

Os trabalhadores do Judiciário Fede-
ral também devem encaminhar aos tri-
bunais o requerimento de reajuste dos 
benefícios, segundo a deliberação apro-
vada na assembleia que os servidores 
em São Paulo fizeram no Sintrajud no 
sábado, 11 (foto à direita).

 
Dia da Mulher Trabalhadora

O calendário aprovado prevê a re-
alização, no dia 8 de março, de atos 
e assembleias setoriais nos locais de 
trabalho, além da assembleia geral. 
Nesse mesmo dia haverá uma parali-
sação de 3 horas, até para possibilitar 
que os servidores participem da mani-
festação a ser convocada por centrais 
sindicais, sindicatos e movimentos 
populares para a Avenida Paulista, em 
comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher Trabalhadora.

A data ganhou simbolismo especial 
no calendário de lutas deste ano, já 
que as mulheres são ainda mais atingi-
das pelas reformas do governo Temer 
(PMDB) e seus diversos ataques aos 
direitos trabalhistas.  A equiparação da 
idade mínima de aposentadoria para 
homens e mulheres (65 anos) é apenas 
um exemplo desses ataques.

Na assembleia geral do dia 8, os servi-
dores poderão votar a realização de uma 
greve de 24 horas no dia 15, sinalizando 
claramente sua rejeição às reformas.

Convocada pela CSP-Conlutas e por 
outras centrais sindicais, a greve do dia 
15 servirá como preparação para uma 
greve geral. Trabalhadores em educação, 
dos Correios e professores das universi-
dades federais são algumas das categorias 
que já estão se mobilizando para a greve 
de 15 de março. 

Entre os servidores do Judiciário Fede-
ral, o Sintrajufe-RS também já está con-
vocando a categoria à paralisação do dia 
8 e à greve do dia 15. Na Baixada Santis-

Jornada em defesa da Previdência e dos direitos trabalhistas inclui paralisação no dia 8 e greve de 24 horas no dia 15 de março

ta, os servidores estão se integrando a um 
fórum amplo de entidades para organizar 
a mobilização. “A hora é de unificar a luta 
em todas as frentes; precisamos adiantar 
nosso calendário”, defendeu Adilson Ro-
drigues, servidor da JF Santos e coorde-
nador da Fenajufe.

Caravanas a Brasília
O calendário prevê ainda caravanas 

a Brasília no dia 23 de março, quan-
do o Fórum Nacional dos Servidores 
Federais (Fonasefe) deverá fazer uma 
reunião ampliada, e no dia 28, durante 
a possível votação em 1º turno na Câ-
mara da PEC 287.

Deputados e senadores também serão 
pressionados pelos servidores em seus 
respectivos estados, com atos nos aero-

portos e visitas aos gabinetes. 
A Fenajufe tem reunião ampliada nes-

te domingo, 19, quando serão definidos 
os detalhes da participação dos servido-
res do Judiciário Federal em todo o país 
na mobilização para barrar a reforma da 
Previdência. Antes, no sábado (18), a Fe-
deração promove um seminário sobre a 
reforma. O Sintrajud enviará 10 delega-
dos e cinco observadores para a reunião.

Eles vão levar a deliberação de que, 
além de se opor à PEC 287 como um 
todo, a Fenajufe não deve propor emen-
das à proposta. “Não temos de negociar 
condições menos piores, mas sim expor a 
nossa posição”, afirmou Tarcísio Ferreira, 
servidor da JT Barra Funda. “O que está 
em jogo é a distribuição da riqueza pro-
duzida na sociedade.”

Reforma trabalhista
Nesse sentido, os participantes da as-

sembleia destacaram a necessidade de 
reforçar a conscientização da categoria, 
inclusive entre os que estão longe de se 
aposentar e acreditam que não serão 
atingidos pela reforma. 

Outra avaliação é que a luta contra a 
reforma da Previdência não deve tirar 
do foco a reforma trabalhista, igual-
mente ameaçadora aos direitos dos 
trabalhadores. 

Conforme alertaram os servidores, ao 
contrário das mudanças na Previdência, 
a nova legislação trabalhista não depen-
de de emenda constitucional e pode ser 
aprovada por maioria simples no Con-
gresso. O ataque aos direitos é veloz e a 
mobilização não pode demorar.

CONTRA AS

REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE LUTA!

AGENDA DE MOBILIZAÇÃO

18/2, às 10h – Seminário da Fenajufe sobre a Reforma da Previdência (Brasília)

19/2 , às 10h – Reunião Ampliada da Fenajufe

21/2, às 9h – Reunião do Fórum Nacional dos Servidores Federais (Fonasefe), na sede da Fenajufe. 

22/2 – Abordagem aos deputados federais nos aeroportos e no Congresso Nacional
              LANÇAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL 2017 DOS SERVIDORES FEDERAIS

8/3 – Dia internacional de Luta da Mulher Trabalhadora 
            Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência 
            Atos e assembleias setoriais nos locais de trabalho
            Assembleia Geral
            Ato na Avenida Paulista
            PARALISAÇÃO DE 3h

15/3 – Dia Nacional de Lutas
              GREVE DE 24h

28/3 – Previsto o 1º turno da votação da PEC 287 na Câmara dos Deputados
              Caravana a Brasília 
             Prevista reunião ampliada do Fonasefe 

Assembleia Estadual aponta:

Claudio Cammarota

Rodrigo Zaim



Começa na próxima quinta-feira, 16, a partir das 
11h, e vai até 10 de março (às 19h) o prazo para ins-
crição de delegados  ao 8º Congresso Estadual do 
Sintrajud. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail 
congresso2017@sintrajud.org.br ou pelo formulário 
disponível no site do Sindicato.

Os prazos foram definidos na Assembleia Geral 
que os servidores realizaram na sede do Sintrajud 
neste sábado, 11 (foto). 

A abertura do 8º Congresso será dia 23 de março, às 
19h, no auditório do Sintrajud (Rua Antonio de Godoy, 
88, 15ª andar). Os debates em plenárias e grupos de tra-
balho vão até o dia 26, no Hotel Terras Altas (Rodovia 
Régis Bittencourt, Km 292,5 - Itapecerica da Serra – SP).

Além de ser o último dia para inscrição de de-
legados, 10 de março é a data final para a entrega 
de teses ao Congresso. 

Espaço para reflexão
O Congresso do Sintrajud é um momento impor-

tante para aprofundar o debate sobre os temas de 
interesse da categoria e de disputa entre as diversas 
concepções que fazem parte do movimento dos ser-
vidores do Judiciário Federal.

Como instância máxima de deliberação, o Congresso 
proporciona um espaço para a reflexão e para avaliar a 
situação da categoria, bem como a atuação do sindicato. 
Nele, os servidores filiados à entidade, poderão debater 
e elaborar as políticas para os próximos três anos. É onde 

Abertura: 23 de março, às
 19h

Auditório do Sintrajud

Debates: 24 a 26 de março

Hotel Terras Altas 

(Rodovia Régis Bittencour
t, Km 292,5 

Itapecerica da Serra – SP
)

Inscrição de delegados

Início: 16 de fevereiro, 
às 11h

Final: 10 de março, às 19
h

congresso2017@sintrajud.o
rg.br

8º Congresso do 
Sintrajud

PAUTA
1) Análise de conjuntura 

e saídas 

para a classe trabalhador
a

2) Plano de ajuste fiscal 
e 

suas consequências para o
s/as 

trabalhadores/as

3) Opressões 

4) Plano de Carreira dos/
as 

trabalhadores/as do Judic
iário 

Federal

5) Balanço e Organização 
Sindical

6) Plano de Lutas e Campa
nhas 

Específicas

Hora de fazer balanço e planejar o futuro
8º Congresso do Sintrajud

TESES
Prazo: até 10 de março (*

)

Enviar para: sintrajud@sin
trajud.org.br

formato: 
- texto do Word; 

- fonte Times New Roman; 
tamanho 12; 

- títulos em negrito, tam
anho 20, em 

caixa alta (maiúscula); 

- subtítulos em negrito t
amanho 16; 

- todos os parágrafos deve
m ser 

numerados e ter o recuo de
 1,5 cm; 

- o espaçamento entre as l
inhas deve 

ser simples.

(*) Depois desse prazo, os 
autores têm 

de arcar com as despesas de
 reprodução e 

com a distribuição do texto
 no Congresso

são formuladas as diretrizes para o próximo período de 
mobilização, além de decisões imediatas.

A participação de cada trabalhador do Judiciário 
Federal é fundamental para que o Sintrajud possa ter 
uma atuação mais efetiva na luta por salários, carrei-
ra, direitos, melhores condições de trabalho e contra 
os ataques do governo.

Os delegados vão debater a pauta  em grupos de traba-
lho e por meio da apresentação de teses, Cada grupo de 
trabalho deverá, antes de começar seus trabalhos, eleger 
um coordenador e um relator, e encaminhar propostas 
para deliberação das plenárias.

7º Congresso, em 2014: encontro da categoria proporciona espaço de reflexão e de debate sobre as diretrizes dos próximos três anos

Prazos e regimento do 8º Congresso foram aprovados na Assembleia Geral do dia 11

Teses
As teses são consideradas contribuições ao debate. A 

partir delas, os grupos de trabalho elaboram propostas 
de resoluções sobre os temas que compõem a pauta do 
8º Congresso. As teses serão aceitas apenas por escrito, 
observando o temário do Congresso e deverão ser en-
viadas para o e-mail: sintrajud@sintrajud.org.br. 
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