
O Sintrajud convoca todos os seus sindicalizados para Assembleia Geral Ordinária que discutirá a pres-
tação de contas da entidade no exercício de 2010 e elegerá o novo Conselho Fiscal triênio 2011 a 2014. 

Todos os sindicalizados estão convocados a participar!

Assembleia Geral de Prestação de Contas, 
dia 26, 15h, no auditório do sindicato

Amanhã: Ato/Assembleia, 14h, no TRF-3. 
Depois tem passeata até TRT-2, na Consolação
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25.10 - servidores saíram em passeata da Av. Paulista até a sede do TRT 2

A CSP- Conlutas junto com a Secretaria de Mulheres do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, além 
de outras entidades irão realizar um ato na próxima sexta-feira (25), dentro da Estação Sé, pelo Dia de Luta 
Contra a Violência à Mulher. 

No ato serão distribuídos materiais de conscientização contra todo tipo de violência à mulher, sobre os 
“abusos” sexuais que elas vêm sofrendo no metrô. Também irão denunciar a não aplicação da Lei Maria da 
Penha (Lei 11.340), que deveria punir com mais rigor os agressores de mulheres. 

A luta contra a violência à mulher é de todos e todas!  

Juliana Silva

Nesta quarta-fei-
ra, dia 23, 14h, 
tem Assembleia 

Estadual em frente ao 
TRF-3, para exigir a 
aprovação do PCS. Na 
mesma hora, servidores 
do país todo estarão na 
Praça dos Três Poderes, 
em Brasília, com a mes-
ma reivindicação.

Este será um dia de 
mobilização nacional 
pelo PCS, trabalhadores 
de todo Brasil cobrarão 
a evolução das nego-
ciações para a aprova-
ção do PL 6613/09.

 Aqui em São Paulo, a 
palavra de ordem é: or-
ganize sua caravana e 
venha para assembleia 
mostrar sua indignação 
contra a omissão do 
presidente do STF, mi-
nistro Cezar Peluso, a 
subserviência do Legis-
lativo e a intransigência 
do governo Dilma.

Com 20 estados para-
dos, a categoria mostra a 
sua força. Mas é preciso 
fortalecer o movimento 
para derrubar a intran-
sigência do governo 
Dilma. Os caravaneiros 
de São Paulo terão dois 
dias de intensa jornada 
de trabalho em Brasília. 
Além do Ato Nacional, 

os representantes de 
São Paulo pressionarão 
os parlamentares para 
que incluam o orçamen-
to do PCS na LOA 2012.

Os servidores que 
estão indo à Brasília - 
ficarão nos dias 22 23 
- afirmam que há muito 
trabalho a ser feito no 
Congresso. Elton Tei-
xeira Rocha, da JT San-
tos, espera que o traba-
lho a ser realizado seja 
intenso, “mas que traga 
frutos com a aprovação 
do PCS e a inclusão do 
projeto no orçamento 
do próximo ano, e es-
pero que os colegas de 
Brasília estejam unidos 
nesta empreitada”.

A colega Eliana Ca-
marão dos Reis do 
TRF-3 que também es-
tava de malas prontas 
rumo à Brasília lem-
brou de todo o proces-
so de negociação para 
aprovação deste PCS e 
falou também da falta 
de respeito do gover-
no para com a catego-
ria, “estamos indo para 
Brasília para batalhar e 
conscientizar os depu-
tados e senadores, para 
que o PCS seja apro-
vado, se tivéssemos a 
data base respeitada 
não precisaria de nada 
disso”, afirma. 

Dia de Luta Contra a Violência à Mulher
25 de novembro

Seminário “Poder Judiciário e 
Racismo”, promovido pelo Sintrajud

ConsCiênCia negra

No próximo sábado (26), 9h, o sindicato promove no auditório 
seminário que debaterá a questão racial em nosso país. Participe!

O evento deste ano contará com cinco apresentações: “A omissão da questão racial no meio sin-
dical”, com colega do TRF-3 Antônio Carlos Moreira. “Racismo e Bulliyng: significados estratégicos 
num país racista”, com a Professora Luzia de Souza. “Racismo e desqualificação para Injúria Racial: 
suas consequências”, com Dr. Marco Antônio Zito Alvarenga. “Racismo e Direito: uma contradição?”, 
com o Professor Silvio Luiz de Almeida e “Racismo e Classe Social”, com o Dirigente Wilson H. Silva. 

As inscrições para participar do seminário estão abertas até a próxima quinta-feira (24), na secre-
taria do Sintrajud no telefone (11) 3222-5833. Mais informação acesse o site www.sintrajud.org.br



21.11, assembleia setorial no fórum trabalhista Ruy Barbosa - Na JT indignação e disposição de luta. Trabalhadores reafirmam que mantido o corte de ponto não haverá Semana da Conciliação.

Jesus Carlos

Se TRT-2 mantiver o corte de 
ponto, a Semana da Conciliação 
será a Semana da Indignação

Servidores da JT repudiam postura do presidente Nazar e reafirmam, 
com greve, que não aceitam ser tratados como capachos 

Por Caê Batista

A Semana da Concilia-
ção é um momento 
“importante”, princi-

palmente na Justiça Traba-
lhista. Bancos como Itaú e 
Santander, que lucram mi-
lhões de reais anualmente, 
todo ano figuram entrem os 
principais litigantes neste 
evento.

Embora os números apre-
sentados sejam “bonitos”, a 
Semana da Conciliação é um 
balcão de negócios, onde 
o Poder Judiciário induz os 
trabalhadores a aceitarem 
qualquer valor em troca de 
seus direitos. 

Para tentar garantir que 
essa Semana aconteça, o 
presidente do TRT-2, Nelson 
Nazar, determinou o corte 
de ponto dos servidores em 
greve. A atitude dele, na re-

alidade, foi menos honrosa 
do que parece. Não houve 
determinação oficial para 
o corte de ponto, de modo 
que vários trabalhadores 
sofreram com isso, sem tem 
qualquer meio prévio de se 
defender .

O sentimento entre os 
servidores da JT, principal-
mente no Fórum Ruy Bar-
bosa, é que a reposta deve 
ser dada à altura. Em vez 
da realização da Semana 
da Conciliação, a categoria 
vai fazer a Semana da In-
dignação!

Todas as falas feitas du-
rante a assembleia desta 
segunda-feira, dia 21, na JT/ 
Barra Funda indicavam que 
é necessário transformar 
toda essa indignação em 
força na mobilização, para 
ampliar a greve. Sobretudo 
neste momento de abertu-

ra de negociações, em que, 
caso a greve retroceda, po-
demos vir a sofrer outros 
anos de congelamento.

Cada trabalhador que 
está na greve, portanto, tem 
o dever de chamar mais um 
colega. A omissão de qual-
quer um neste momento 
cobrará caro de todos, pois 
poderá nos empurrar para 
a derrota. Assim, todos os 
servidores precisam aderir 
à greve!

A assembleia aprovou 
uma moção de repúdio ao 
desembargador Nazar. Tam-
bém foi aprovado realizar, 
na terça-feira, dia 22, um 
forte arrastão no fórum Ruy 
Barbosa, bem como parti-
cipar massivamente da as-
sembleia de quarta-feira, no 
TRF-3, com passeata até a 
sede TRT-2, na Consolação.

Os servidores destacaram 

que o repúdio ao corte está 
sendo grande, tanto que vá-
rias secretarias, que estavam 
voltando ao trabalho, resol-
veram manter e fortalecer a 
paralisação para demonstrar 
indignação.

As medidas que o 
Sintrajud está tomando
Nesta terça-feira, dia 22, 

será protocolizado o pedido 
de reconsideração e recurso 
administrativo junto à presi-
dência do TRT-2. Além disso, 
o Departamento Jurídico do 
Sintrajud está preparando 
um pedido de Providência 
ao Conselho Nacional de 
Justiça.

Conversa com 
presidente do TRT-2

Enquanto os trabalhado-
res estavam reunidos em as-
sembleia, o desembargador 

Nelson Nazar recebeu re-
presentantes do Sintrajud, 
que argumentaram o cará-
ter alimentar dos salários e 
que se trata de uma medida 
de retaliação, para enfra-
quecer o movimento.

O desembargador disse 
estar preocupado com o ca-
dastro das certidões negati-
vas de débitos trabalhistas e 
que há uma pressão grande 
desde o Tribunal Superior 
do Trabalho. Os sindicalistas 
argumentaram que o TRT-2 
tem autonomia administra-
tiva e que deveria suspen-
der o corte até a abertura 
de uma negociação sobre o 
tema. Também foi reivindi-
cado que a presidência do 
TRT-2 faça a intermediação 
para que o Sintrajud debata 
o assunto diretamente com 
o ministro João Oreste Da-
lazen, presidente do TST.


