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de pressão sobre
dilma e lewandowski

24
horas

Assembleia Geral, às 15h, no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, decide os próximos passos. A 
mobilização é decisiva para pressionar o presidente do STF a negociar e exigir do Governo 

Federal um acordo para repor as perdas salariais. Páginas 3 e 4.

Gratificação para juízes e procuradores é aprovada, enquanto 
sessão que poderia votar projeto dos servidores é suspensa. 

Página 2 

Aumenta a pressão por mais verbas para a saúde no TRT-2. 
Reajuste da mensalidade desperta mobilização dos servidores. 

Página 3

14 de agosto
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O Congresso Nacional não 
apreciou o PL 6613/09, que pre-
vê reajuste salarial aos servidores, 
mas aprovou uma gratificação a 
magistrados e procuradores, que 
equivale a um terço da remunera-
ção para quem acumular funções.

De autoria do Ministério Pú-
blico, o PL 2201/11 recebeu 
emenda estendendo a gratifi-
cação aos juízes. A matéria já 
passou pelo Senado e vai agora 
para sanção da presidente Dilma 
Rousseff (PT).

Pela proposta, vão receber 
gratificação juízes que acumu-

lem juízos, acervo processual ou 
função administrativa. Procura-
dores e magistrados recebem em 
parcela única, mas o Conselho 
Nacional do Ministério Público 
vê possibilidade de instituir, por 
lei, vantagens adicionais no caso 
de acumulação de ofícios.

A aprovação pelo plenário da 
Câmara ocorreu em 6 de agos-
to, mesmo dia em que o governo 
impediu que houvesse quorum 
na sessão da Comissão de Finan-
ças e Tributação, onde a propos-
ta salarial dos servidores estava 
pautada.

Servidores preparam greve
O fato de a gratificação ter sido 

aprovada no mesmo dia em que o 
governo articulou o esvaziamento 
da CFT tende a agravar a insatis-
fação entre os servidores, que pre-
param greve nacional.

Os trabalhadores querem que o 
presidente do STF assuma a defe-
sa do PL 6613 em sua nova versão, 
ainda não incorporada ao parecer 
apresentado pelo relator do proje-
to na CFT, e enfrente a decisão do 
governo Dilma de não permitir a 
aprovação de qualquer proposta 
salarial que beneficie servidores.

A pressão dos servidores da USP, 
que já dura mais de 70 dias, arran-
cou da instituição uma reunião 
com o reitor Marco Antonio Zago, 
para discutir o corte de ponto dos 
trabalhadores em greve e para exi-
gir negociação imediata.  O encon-
tro acontece nesta quarta-feira, 13. 

A categoria pede reajuste de 9, 
78% e a direção alega que não pos-
sui recurso. Além de não negociar, 
os funcionários grevistas tiveram o 
ponto cortado e, segundo o sindi-
cato da categoria, o Sintusp, haverá 
também corte do vale-refeição (VR) 
e a não reposição por quatro anos. 

A luta dos companheiros da USP 
tem apoio de dezenas de entidades, 
entre elas o Sintrajud, que aprovou 
em sua última assembleia moção 
de apoio aos trabalhadores. Na 
semana passada, o apoio também 
veio por meio de um gesto solidá-
rio. O professor e justista Jorge Luiz 
Souto Maior, da Faculdade de Di-
reito da USP, doou o salário recebi-
do no mês de agosto para o fundo 
de greve dos trabalhadores. 

Em nota, o professor disse que a 
causa da greve é extremamente im-
portante e que “os ataques aos grevis-
tas têm sido ilegais, desproporcionais, 
autoritários e ofensivos, culminando 
com o corte de salários que põe em 
risco a sobrevivência de muitos de 
nossos colegas de trabalho”.

O jornalismo sindical deve atrair 
o leitor pela qualidade de suas pu-
blicações, fugindo de slogans repe-
tidos e de fotos de dirigentes. Essa 
foi uma das reflexões feitas pelo 
professor da USP Laurindo Leal, 
na abertura do 2º Seminário Uni-
ficado de Imprensa Sindical, que 
aconteceu entre 6 e 8 de agosto, em 
Florianópolis, Santa Catarina.

Realizado pelo Fórum de Comu-
nicação da Classe Trabalhadora, o 
evento contou com a presença de 
lideranças sindicais e profissionais 
de comunicação de todo o país. 
Entre eles, Lynira Sardinha e Caê 
Batista, diretora e jornalista do 
Sintrajud, respectivamente.

Leal defende que a mídia sindi-
cal deve desconstruir as notícias 
diárias, que em sua maioria crimi-
nalizam os movimentos sociais. 
Para fazer essa desconstrução é 
necessário refletir sobre os temas, 
contextualizando-os. “Isso é pro-
dução de conhecimento”, disse.

Segundo o professor, os jor-
nais sindicais precisam ser bem 
ilustrados, abordando questões 
como comportamento e cultu-
ra, saindo da pauta unicamen-
te sindical. “Isso não pode sair 

Câmara aprova projeto de 
juízes e não vota PL 6613

Gratificação para juízes e procuradores é aprovada, enquanto sessão que poderia votar 
projeto dos servidores é suspensa por ação do governo

USP: mesmo sob 
pressão, servidores 

mantêm greve

Funcionários grevistas 
tiveram o ponto cortado

Professor da USP aponta os 
desafios da imprensa sindical

Em SC, seminário aborda o papel da mídia sindical e a democratização dos meios de comunicação

Por Cae Batista, enviado a Santa Catarina

da cabeça do jornalista. É pre-
ciso que existam sensores, que 
captem a cabeça do público. O 
jornalismo sindical deve fazer 
jornalismo”, disse.

Outros temas em debate
A palestra de Laurindo abordou 

outros temas, como a influência 
da mídia no cenário político bra-
sileiro e a falta de um canal pú-
blico, que faça frente aos grandes 
grupos midiáticos.

Abrangente em sua programa-
ção, o seminário também debateu: 

Osires Duarte

07.08.14 - Jornalistas e sindicalistas durante seminário de imprensa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDI-
CIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO– 
SINTRAJUD/SP, por seus coordenadores, em 
conformidade com o Estatuto Social da Entidade 
(artigo 38), faz saber que realizará ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, no próximo dia 14 de 
agosto de 2014, a ser instalada às 15h, em 1ª 
convocação com a presença de pelo menos me-
tade mais um dos associados quites com a tesou-
raria e, em 2ª convocação, trinta minutos após, 
em qualquer número, no saguão do Fórum Ruy 
Barbosa, situado na Avenida Marques de São Vi-
cente, 235, Barra Funda, São Paulo/SP. 
PAUTA: 1. Informes da Campanha Salarial Uni-
ficada e calendário de mobilização; 2. Avaliação 
da paralisação de 24 horas, no dia 14 de agosto 
- deliberada na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada no dia 26 de julho - para cobrar pauta 
específica e geral da categoria; 3. Indicativo de 
greve por tempo indeterminado; 4.  Outros as-
suntos de interesse da categoria.São Paulo, 08 
de agosto 2014 - Inês Leal de Castro; Antonio 
dos Anjos Melquiades - Coordenadores Gerais e 
Maria Angélica Olivieri - Coordenadora Executiva

Lei de meios – realidade e perspec-
tivas no Brasil e na América Latina
Como andam o jornalismo sindical 
e as condições de trabalho nas as-
sessorias de imprensa?
A importância da Mídia Alternati-
va na luta contra a criminalização 
dos movimentos e a disputa de 
hegemonia
Aplicação das redes sociais no jor-
nalismo sindical
Mesa de avaliação, com propostas 
e encaminhamentos

l
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l
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Com o sentimento de que não dá para aceitar o arrocho salarial, os servidores da Baixada San-
tista retomam a mobilização. Na terça-feira (12), na Justiça Federal e na Trabalhista de Santos, 
foi aprovada paralisação de 24 horas no dia 14, com avaliação ao final.
“A mobilização aqui na Baixada está crescendo”, disse Enio Ferreira Mathias, diretor do Sintrajud. 
A categoria está consciente de que é preciso mobilização para que a cúpula do Poder Judici-
ário defenda o PL 6613/09 até a sua aprovação. “A retomada da luta visa garantir os recursos 
necessários para o PL no orçamento”, explicou Lynira Sardinha.

A luta dos servidores do TRT-2 
pelo aumento de verbas para a saú-
de deve se intensificar nos próximos 
dias. O Sintrajud está fazendo circu-
lar, durante esta semana, um abai-
xo-assinado com essa reivindicação.

Em assembleia no Fórum Ruy 
Barbosa, na última sexta-feira (8), 
os servidores decidiram  também 
pedir uma reunião o mais rápido 
possível com a presidente do Tri-
bunal, a desembargadora Maria 
Doralice Novaes, e pressionar o 
Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT). 

Na assembleia, o economista 
Washington Moura Lima, assessor 
do Sintrajud, deu uma palestra so-
bre a situação dos planos de saúde 
corporativos no país e sobre o or-
çamento da Justiça Trabalhista. Ele 
mostrou que existe praticamente 
um monopólio no setor, o que fa-

cilita a imposição de reajustes bem 
acima da inflação.

A dotação orçamentária para as-
sistência médica e odontológica no 
TRT-2, considerando-se o valor 
mensal por beneficiado, é uma das 
mais baixas da Justiça Trabalhista 
em todo o país e cresce abaixo da 
média nacional, segundo um estu-
do do economista.

No curto prazo, além da reu-
nião com a presidência do TRT-2 
e de toda a mobilização para que 
o Tribunal aumente as verbas para 
a saúde dos servidores, é preciso 
garantir que o reajuste da mensali-
dade não incida de uma só vez no 
mês de agosto.

O contrato com a Notredame 
completou um ano em junho, 
quando a operadora definiu um 
reajuste de 23%, após muita nego-
ciação com o Tribunal.

Servidores 
param por 24h 

no dia 14
Paralisação busca pressionar STF, deputados e governo 

pela aprovação do PL 6613

Mobilização cresce na Baixada Santista

Aumenta a pressão por mais verbas para 
a saúde no TRT-2

Pesado reajuste da mensalidade desperta mobilização dos servidores. Sindicato lança abaixo-assinado.

Como esse reajuste ainda não foi 
referendado pelo TRT-2, há o risco 
de que todo o aumento represado in-
cida sobre a mensalidade de agosto. 
“Na reunião com a presidência, te-
mos de pedir que o Tribunal assuma 

esses três meses em que o reajuste 
não foi aplicado [junho, julho e agos-
to] ou pelo menos uma parte disso, 
ou ainda que parcele esse montante”, 
afirmou Antonio Melquíades, o Me-
lqui, diretor do Sintrajud.

Em São Paulo, a categoria vai 
paralisar as atividades por 24 ho-
ras no dia 14, quinta-feira, refor-
çando a pressão pela reposição 
das perdas salariais. Neste mes-
mo dia, uma assembleia geral, às 
15h, no Fórum Ruy Barbosa, vai 
definir a adesão de São Paulo à 
greve por tempo indeterminado. 
Veja edital na página 2.

A decisão, tomada no dia 8, no 
fórum trabalhista Ruy Barbosa, 
exigirá que o STF assuma a defesa 
do PL 6613/09. Empurrado pela 
mobilização, o Supremo deve 
confrontar o Congresso (que 
tem o substitutivo ao PL 6613 à 
espera de votação na Câmara) e 
o Executivo, que precisa manter 
a provisão para esse reajuste no 
orçamento do Judiciário.

“O motivo central da greve 
agora é o orçamento”, disse Hen-
rique Sales, servidor da Justiça 
Trabalhista. “Nosso reajuste está 
incluído no orçamento do Judi-
ciário [para 2015], mas a pressão 
é para que ele não seja cortado 
pelo Executivo em 31 de agosto”, 
acrescentou, lembrando o prazo 
para que o Planalto envie ao Con-
gresso a proposta orçamentária 
para o ano que vem.

“Dinheiro, tem: não se esque-
çam de que mais de 40% do or-
çamento da União está compro-
metido com os bancos, para o 
pagamento da dívida pública”, 
afirmou o diretor do Sintrajud 
Antonio Melquíades, o Melqui. 
“Na crise de 2008, o Brasil foi o 
país que mais salvou bancos”, 
lembrou. 

Servidores de outros Estados já 
indicaram datas de paralisação 
ou até de início de greve, veja na 
página 4.

Equivalência com outras carreiras
Durante a assembleia, o econo-

mista Washington Moura Lima, 
assessor do Sintrajud, apresentou 
estudos sobre as perdas salariais 
dos últimos anos e sobre o impac-
to orçamentário do PL 6613/09.  

O economista mostrou que um 
analista judiciário em final de 
carreira recebe cerca de R$ 12 
mil, enquanto órgãos do gover-
no federal remuneram servidores 
do mesmo nível com R$ 20 mil. 
“O que se busca com o PL 6613 
é que a carreira dos servidores 
do Judiciário tenha remuneração 
equivalente à de outras carreiras”, 
afirmou. 

Subsede Santos

Jesus Carlos

Daniel Nogueira

08.08.14 - Palestra com o economista Washington Moura

07.08.14 - Ato em frente ao STF, em Brasília

12.08.14 - Assembleia na JF de Santos
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É preciso construir uma greve 
poderosa para forçar o presidente 
do STF a negociar com o gover-
no e exigir respeito à autonomia 
orçamentária dos poderes. Foi 
o que reafirmaram os servido-
res que participaram da reunião 
ampliada da federação nacional 
(Fenajufe), no dia 9, em Brasí-
lia. Não há perspectiva de apro-

vação do projeto salarial (PL 
6613/2009) sem um movimento 
que pressione muito o ministro 
Ricardo Lewandowski, presiden-
te em exercício do STF, e a presi-
denta Dilma Rousseff (PT). 

A atividade reuniu 97 delega-
dos de 22 sindicatos e confirmou 
o dia 14 de agosto como referên-
cia para o início da greve. Em 

Brasília, a paralisação por tempo 
indeterminado começou no dia 
6. A reunião ampliada também 
definiu a realização de manifes-
tações nacionais ao longo deste 
mês: nos dias 25 e 26, atos nos 
Estados com apagão geral e pro-
testos centralizados no TRE; no 
dia 27, ato nacional em frente ao 
STF, em Brasília. 

Antes disso, no dia 13, data da 
provável eleição de Lewandowski 
para presidir o Supremo, haverá 
uma manifestação em frente ao 
TSE e atos nos tribunais regionais 
eleitorais. “Ficou patente a neces-
sidade de fazer algo agora, para 
forçar um processo de negocia-
ção efetiva”, disse Tarcísio Ferrei-
ra, da coordenação da federação. 

Greve é decisiva para reajuste, 
afirma reunião da Fenajufe

Delegados definem calendário de moblização e indicativo de greve nacional a partir do dia 14 de agosto

13.08 – indicativo de atos nos TREs e TSE, dia da eleição do presidente do STF;
14.08 – deflagração da greve;
25 e 26.08 – apagão do judiciário, com foco na Justiça Eleitoral;
27.08 – Ato nacional no STF;
30.08 – reunião da diretoria executiva da Fenajufe;
26.09 - Reunião do GTN de Carreira;
27 e 28.09 - Encontro de Saúde e PJe (que estava marcado para 13 e 14/09).
* Os sindicatos nos Estados devem buscar conversar com os servidores do MPU para 
tentar construir um movimento conjunto; a definição da data da próxima reunião am-
pliada foi delegada à diretoria executiva da Fenajufe. 

Calendário aprovado na reunião ampliada

Dirigentes da federação se reu-
niram com o novo diretor-geral 
do STF, Amarildo Oliveira, para 
pedir empenho do tribunal na 
aprovação do projeto salarial. Se-
gundo Adilson Rodrigues, diretor 
da Fenajufe, Amarildo disse que 
recebeu do ministro Lewando-
wski a orientação para que pro-

curasse o secretário de Recursos 
Humanos do Ministério do Plane-
jamento, Sérgio Mendonça, para 
tratar das questões salariais. 

O envolvimento direto de 
Lewandowski só ocorreria após 
esta movimentação, caso neces-
sário. De acordo com Amarildo, 
os tribunais superiores foram 

orientados a, ao enviar seus res-
pectivos orçamentos, também 
encaminharem mensagem solici-
tando a inclusão de recursos para 
o PL 6613/2009 no Anexo V da 
Lei Orçamentária da União para 
2015. O Poder Judiciário tem até 
o dia 15 para remeter a proposta 
orçamentária do ano que vem ao 

Planejamento. 
Os dirigentes sindicais alertam 

que as perspectivas de negociação 
efetiva são frágeis caso não haja 
mobilização. “[O fato] é que o pre-
sidente do STF só se moverá [na 
defesa dos servidores] se houver 
muita pressão e cobrança organi-
zada”, alertou Adilson. 

Lewandowski orienta diretor-geral do STF a procurar o Planejamento

Rondonia
Assembleia no dia 12 para definir 
adesão à greve a partir do dia 14.

Rio de Janeiro
Greve por tempo indeterminado a partir do dia 20. 

Minas Gerais
Realiza pesquisa para saber que tipo de mobilização 
os servidores estão dispostos a fazer.

Santa Catarina
Greve por tempo indeterminado a partir do dia 14.

Rio Grande do Sul
Paralisação de 24 horas no dia 14 e assembleia para 
avaliar greve por tempo indeterminado.

Alagoas
Definiu em assembleia acompanhar o calendário de 
mobilização da Fenajufe. 

Bahia
Greve por tempo indeterminado a partir do dia 18. 

Distrito Federal
Greve por tempo indeterminado desde o dia 6/8. Avalia 
a paralisação em assembleia geral no dia 19.

Maranhão
Paralisação de duas horas no dia 14, em frente à Justiça Federal .

São Paulo 
Paralisação de 24 horas no dia 14, quando vão decidir sobre a 
adesão à greve.  Na 15ª região, representada pelo Sindiquinze, greve 
por tempo indeterminado a partir do dia 14.

Goiás 
Realiza assembleias setoriais para decidir sobre a adesão à greve 

Mato Grosso
Indicativo de greve para o dia 18. Paraíba

Em estado de greve desde o dia 1º, 
realiza assembleia no dia 15.

Pernambuco
Realiza assembleias setoriais no dias 12 e 13.

Piauí
Paralisa no dia 14 e realiza assembleia para definir greve no mesmo dia.

Rio Grande do Norte
Indicativo de greve a partir do dia 14.

Informações obtidas nos 
sites dos sindicatos

Mobilização já tem adesões em vários Estados

06.08.14 - Reunião com diretor-geral do STF

Joana D’arc


