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O quadro de incertezas que se 
instalou na Câmara dos Deputados 
com o afastamento do presidente 
Eduardo Cunha (PMDB/RJ) pode 
dificultar ainda mais a aprovação 
dos projetos de reposição salarial 
para servidores do Judiciário Federal 
e do MPU.

O pedido de urgência para a trami-
tação do projeto salarial dos servido-
res do Judiciário (PL 2648/2015) foi 
aprovado pela Câmara em 28 de abril. 
Com isso, a proposta poderá ser apre-
ciada diretamente no plenário. 

Antes de ter seu mandato suspenso 
pelo STF, Cunha vinha se declaran-
do contrário à votação de qualquer 
projeto de reajuste enquanto o Sena-

do não decidisse sobre a abertura de 
processo de impedimento da presi-
dente Dilma (PT). Líderes partidá-
rios revelaram a coordenadores da 
Fenajufe e a dirigentes de sindicatos 
que Cunha e o vice-presidente Mi-
chel Temer (PMDB-SP) atuavam 
juntos para evitar a aprovação dos 
projetos.

PLP 257
Outro assunto acompanhado de 

perto pelo Sintrajud e por outras en-
tidades sindicais do funcionalismo 
público é o Projeto de Lei Comple-
mentar 257/2016, que elimina direi-
tos básicos dos servidores e suspen-
de a realização de concursos, como 

condições para a renegociação da 
dívida dos estados.

O projeto tramita em regime de ur-
gência na Câmara, o que significa que 
terá apenas 5 sessões para apreciação 
e aprovação em plenário, mas as en-
tidades do funcionalismo se mobili-
zam contra a proposta. O Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe) se reúne 
em Brasília entre os dias 10 e 13 para 
organizar essa mobilização.

13,23%
Nesta terça-feira, 10, às 14h, 

a Segunda Turma do STF pode 
apreciar o questionamento feito 
pela União sobre a incorporação 

do reajuste de 13,23% aos salários 
dos servidores da Justiça do Tra-
balho. O Sintrajud terá represen-
tante acompanhando a sessão. 

O relator do processo é o ministro 
Gilmar Mendes, que assume a pre-
sidência do TSE no dia 12. Na noite 
da quarta-feira, 4, ele recebeu coor-
denadores da Fenajufe, representan-
tes de associações de servidores e a 
assessoria jurídica do Sindjus/DF. A 
comissão entregou ao ministro me-
moriais em defesa do respeito à coisa 
julgada e do reconhecimento e paga-
mento dos 13,23%.

Joca Duarte

PT de Dilma e PMDB de Cunha e Temer 
continuam aliados contra os servidores 

Com informações da Fenajufe. 
Colaborou Hélcio Duarte Filho

Em meio às incertezas, PL 2648 ganha regime de urgência na Câmara de Deputados

Servidores de todo o país votam durante o Congresso da Federação, em Florianópolis (SC)
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Contra o governo e a direita, os de-
legados ao 9º Congrejufe aprovaram 
a resolução do LutaFenajufe “Fora 
todos os corruptos! Eleições Gerais 
já!”, no sábado, 30, em Florianapólis, 
SC. A aprovação foi comemorada 
no plenário com palavras de ordens 
contra o ajuste fiscal e em defesa de 
uma greve geral no país. 

No penúltimo dia de congres-
so, foram apresentadas três reso-
luções sobre conjuntura nacional 
para definir a posição da federa-
ção diante da crise política e eco-
nômica brasileira.  A resolução 
apresentada pelo LutaFenajufe foi 
a mais votada, com 161 votos, con-
tra 80 votos da resolução “Não vai 
ter golpe!”, apresentadas por seto-
res cutista em defesa do governo, 
e 108 votos da resolução do cole-
tivo Fenajufe sem correntes, que 

defendeu apenas a saída de Dilma, 
sem se contrapor aos projetos da 
oposição de direita que também 
retiram diretos dos trabalhadores.

A resolução aprovada reivindi-
ca a prisão de todos os que estão 
envolvidos em esquema de cor-
rupção e coloca 
a federação no 
campo de esquer-
da, deixando clara 
a posição contra 
o governo Dil-
ma (PT), Temer 
(PMDB), Aécio 
(PSDB) e Cunha (PMDB).

Cristiano Moreira, coordenador 
do Sintrajufe/RS, que defendeu a 
resolução do LutaFenajufe no ple-
nário, afirmou que não é possível 
defender o governo em nome da 
democracia. “Este governo é in-

defensável, está enfiado até o últi-
mo fio de cabelo em corrupção, o 
verdadeiro golpe é o que o PT e o 
congresso nacional estão fazendo 
com os trabalhadores, retirando 
direitos e aprofundando a política 
de arrocho salarial”, ressaltou. 

Cristiano ainda 
defendeu que os 
trabalhadores não 
devem se confun-
dir na falsa po-
larização entre o 
governo e a direi-
ta, pois os setores 

da direita também estão envolvidos 
nos escândalos de corrupção e estão 
unidos para retirar direitos dos tra-
balhadores. “Queremos fora todos os 
corruptos; uma verdadeira luta pela 
democracia deve devolver o poder a 
quem de fato pertence, com eleições 

gerais, esta é uma bandeira do con-
junto dos trabalhadores”, finalizou.

Para a coordenadora do Sindjus/
DF, Elcimara de Souza, foi muito 
importante que o Congrejufe, ins-
tância máxima de deliberação dos 
servidores do Judiciário Federal 
e do MPU, tenha aprovado esta 
resolução no momento de crise 
política e econômica e aprofun-
damento da retirada de direito 
dos trabalhadores pelo congres-
so nacional. “A Fenajufe precisa 
encampar uma luta contra todos 
aqueles que atacam os direitos dos 
trabalhadores, nós entendemos 
que tanto Dilma, Temer, a direita 
e este congresso corrupto estão 
unidos para aplicar o ajuste fiscal e 
atacar dos trabalhadores, por isso, 
temos que tirar todos eles de lá”, 
afirmou Elcimara.

Servidores aprovam resolução “Fora 
todos os corruptos! Eleições gerais já!”

Com 161 votos, aprovação 
da resolução que reivindica 

fora todos e a prisão de 
todos os corruptos foi 

comemorada no plenário

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

ideias@sintrajud.org.br

NA ONDA DA CRISE NA CRISTA DA ONDA
Chegamos ao momento e que gostoso que 

não é! Veio a crise ou a desculpa da crise. Isso 
pode ser verdade ou não, mesmo porque já 
passamos por isso e estamos passando de novo. 
O social se constrói agora no reino da incerteza 
e do esquecimento da mentira. Passamos, es-
pecialmente agora, por governos incompeten-
tes e irresponsáveis com a nação, mas também 
passamos por mentiras deslavadas. 

Se for uma crise, há um desafio para a 
oposição. Se não, há para o governo. Digo isso 
porque a única coisa que está coerente até 
agora neste governo é o seu projeto de poder: 
a desculpa da crise para não se ajustar os sa-
lários é a justificativa para acúmulo do capital, 
para se usurpar mais o poder. 

Acusam os outros de querer fazer o que eles 
mesmos pretendem: o golpe! Há crise para 
nossos ouvidos mas, lá fora, diz-se que não 
há crise e que o governo tem muito dinheiro! 
Acumulando-se poder, coopta-se qualquer um 
de qualquer partido ou direção de algum po-
der institucional. Com esse acúmulo, pratica-se 
o curral eleitoral, que leva os pobres a acredita-

rem em bondade, mas na verdade o que se tem 
é o canibalismo dos pobres pelos pobres, para 
alimentar a burguesia política no poder. 

Já se diz que há dinheiro para investir no exér-
cito, outro potencial adversário do regime que 
se quer implantar aqui, e você bem sabe sobre o 
que estou escrevendo. Haverá sempre dinheiro 
para subornar objetivamente ou subjetivamen-
te tudo e a todos, menos, talvez, a imprensa 
estrangeira. Os “chapas-brancas” não estarão 
na crise. A crise enfraquecerá as instituições 
democráticas fundadas pelo Estado, que tem 
o dever de protegê-las, mas agora, por serem 
imparciais, precisam ser estioladas para que se 
possa praticar o poder sem limites e para depois 
infiltrar administradores do poder do Estado, 
ficando-se acima ou à margem da lei. Concreti-
zado o escopo, que é o objetivo por trás do ob-
jetivo, não haverá mais oposição. Ledo engano, 
porque não há liberdade sem limites, ficando os 
libertinários sem limites, escravos disso. 

Depoimento de uma indígena da 
etnia Guarani-Kaiowá, da Aldeia 
Takuara, no Mato Grosso do Sul, 
sensibilizou servidores no 9º Con-
grejufe. A líder indígena, Valdelice 
Veron, fez um pedido de socorro 
para o seu povo. “Eu estou aqui para 
pedir para vocês, porque vocês co-
nhecem a escrita e o papel, façam o 
papel falar que nós estamos demar-
cando as nossas terras indígenas 
com o nosso próprio sangue”, disse.

O silêncio do Governo Federal 
com relação à homologação das 
terras, segundo a indígena, tem 

permitido constantes pedidos de 
reintegração de posse por parte do 
fazendeiro. “Já passam de 300 indí-
genas guarani-kaiowá mortos no es-
tado do Mato Grosso do Sul. O Po-
der Judiciário tem se calado diante 
das mortes de nossas crianças, das 
mulheres, dos idosos, das gestantes”, 
declarou Valdelice. “[Quando] o 
juiz do TRF-3 ou de Brasília conce-
de ordem judicial [de reintegração 
de posse] no Mato Grosso do Sul, 
está decidindo a morte, o genocídio, 
o terrorismo contra povo Kaiowá 
Guarani”, denunciou.

‘O Judiciário se cala diante da morte de 
meu povo’, diz índia Guarani-Kaiowá

Joca Duarte

9º CONGREJUFE

Rodrigo Carneiro O. Tielzmann
Técnico Judiciário da JT Barra Funda

Já passam de 300 indígenas da etnia mortos no Mato Grosso do Sul, disse líder Kaiowá
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Suplentes:
18) Edmilton Gomes de Oliveira 
Fenajufe – Democracia e Luta. Zero Não!
19) Marcelo Rodrigues Ortiz  
Sintrajufe/RS - União por Justiça
20) Saulo Costa Arcangeli 
Sintrajufe/MA - LutaFenajufe
21) Adilson Rodrigues dos Santos 
Sintrajud/SP - LutaFenajufe
22) Gláucio Luiz da Silva 
Sinjuspar/PR - Fenajufe Sem Correntes
23) José Everson Nogueira Reis  
Sinjufego/GO – Liberta Fenajufe

Para o Conselho Fiscal:
Titulares 
- Manuel Beneval Adelino  
Sindjus/DF

- Paulo Sérgio da Silva Falcão  
Sindjus/AL
- Tauff Ganem de Abreu  
Sintrajud/SP

Suplentes
- Rosilene Valadares de Matos
Sitraemg/MG
- Cristiane Delgado de Carvalho Silva
Sindjus/DF
- José de Ribamar França Silva
Sintrajuf/PA-AP

A chapa do coletivo LutaFenajufe 
foi a mais votada das seis que dis-
putaram a eleição para direção da 
Fenajufe. Ela obteve a preferência de 
121 delegados ao 9º Congrejufe, o 
congresso da categoria, realizado em 
Florianópolis (SC). O número repre-
senta cerca de 23% dos votos válidos. 
A Chapa 2 LutaFenajufe obteve um 
voto a mais do que a 2ª colocada, a 
Chapa 6 (Liberta Fenajufe), fez 4 ti-
tulares e foi a única chapa que con-
seguiu eleger dois suplentes.

Embora não assegure maioria na 
diretoria, a votação foi expressiva e 
comemorada pelos servidores que 
integram o coletivo diante de um 
congresso diferente, em termos de 

configuração política, de todos os 
realizados pela Fenajufe.

A eleição é proporcional e todas 
as outras cinco chapas elegeram di-
retores. Nenhum setor isolado tem 
maioria. O resultado eleitoral revela 
uma redução significativa do peso 
do sindicalismo cutista na federação. 
A Chapa 3 (Democracia e Luta), que 
reuniu quase todas as forças políticas 
ligadas à CUT, fez apenas três dos 17 
diretores titulares. Outra chapa que 
trazia setores próximos ao governo 
petista elegeu mais um diretor titu-
lar – a Chapa 1 Unidade Com Equi-
líbrio Para Avançar, organizada por 
servidores ligados ao PCdoB e por 
parte dos que integravam o setor 

cutista em Brasília. 

‘Organizar a luta’
Pela primeira vez, uma chapa do 

coletivo foi a mais votada isola-
damente – no congresso passado, 
também recebeu o maior número 
de votos, mas ficou empatada com 
uma das representações da CUT. O 
movimento LutaFenajufe se formou 
pouco depois da chegada do PT ao 
Planalto, para defender o sindicalis-
mo desatrelado de governos e ad-
ministrações e vem atuando como 
oposição às chamadas direções sin-
dicais governistas.

 “A partir do governo do PT tive-
mos uma divisão na federação, se-

LutaFenajufe é a chapa mais votada
Nenhuma das seis chapas tem maioria; votação expressa mais uma vez rejeição à CUT e ao sindicalismo chapa-branca

9º CONGREJUFE

1) Helênio Porto Barros  
Sisejuf/RJ - LutaFenajufe
2) Júlio César de Oliveira Brito 
Sitraemg/MG - LibertaFenajufe
3) José Aristeia Pereira  
Sindiquinze/SP - Democracia e Luta. Zero Não!
4) Gerardo Alves Lima Filho  
Sindjus/DF - União por Justiça
5) José Rodrigues Costa Neto
Sindjus/DF - Fenajufe Sem Correntes
6) Cristiano Bernardino Moreira
 Sintrajufe/RS - LutaFenajufe
7) Vicente de Paulo da Silva Souza 
 Sinje/CE - Liberta Fenajufe
8) Ronaldo das Virgens
 Sesejufe/RJ - Democracia e Luta. Zero Não!
9)  Rodrigo Ferreira de Carvalho 

 Sindijufe/MT - União por Justiça
10) Adriana Barbosa Rocha de Faria  
Sindjus/DF - Fenajufe Sem Correntes 
11) Erlon Sampaio de Almeida  
Sintrajud/SP - LutaFenajufe
12) Rodrigo Gomes Peixoto 
Sitraemg/MG - Liberta Fenajufe
13) Marcos José dos Santos 
Sindjus/PB - Unidade e Equilíbrio para Avançar
14) Mara Rejane Weber 
Sintrajufe/RS - Democracia e Luta. Zero Não!
15) Marcelo de Melo Ferreira  
Sisejufe/RJ - União por Justiça
16) Elcimara Augusto de Sousa  
Sindjus/DF - LutaFenajufe
17) Alisson Ribeiro Silva  
Sindijufe-RO/AC - Liberta Fenajufe

Composição da nova coordenação da Fenajufe para o triênio 2016/2019

Essa coordenação já tem a tarefa de realizar uma 
plenária, em Brasília, para deliberar sobre todas 
as pendências do congresso, como as alterações 
estatutárias e as propostas de resoluções que 
não foram debatidas. 

Joca Duarte

tores passaram a se preocupar com 
a defesa do governo. Este coletivo 
(o LutaFenajufe) se originou com a 
tarefa prioritária de resgatar a inde-
pendência dessa entidade para que 
possa tocar as lutas da categoria fren-
te aos governos”, observou Cristiano 
Moreira, da delegação do Rio Gran-
de do Sul, ao fazer a defesa da chapa 
em plenário. “Fundamental ter uma 
federação que não tenha rabo preso 
com nossos patrões, com adminis-
trações, que consiga enfrentar e pos-
sa levar nossa pauta, como reposição 
salarial, apesar da greve histórica do 
ano passado, da qual temos orgulho 
de ter estado à frente”, disse.

A participação dos servidores que 
integram o coletivo LutaFenajufe foi 
marcada pela defesa de propostas 
que preparem a categoria para re-
sistir e defender seus direitos e que 
consolidem as resoluções do con-
gresso passado –que rompeu com a 
CUT e com o chamado sindicalis-
mo chapa-branca.

Novas medidas que atacam os 
serviços públicos e reduzem direi-
tos trabalhistas e previdenciários 
vêm sendo defendidas tanto pela 
presidente Dilma Rousseff (PT), 
quanto por Michel Temer (PMDB-
-SP). “Temos que lutar com os ser-
vidores federais pela garantia da 
data-base; temos que lutar contra 
o PLP 257, mais um ataque deste 
governo, que no meio da crise con-
tinua defendendo os empresários”, 
defendeu Saulo Arcangeli, também 
na apresentação da chapa. “Vamos 
ter mais ataques pela frente, por isso 
é preciso uma diretoria forte: aqui já 
demonstramos que estamos do lado 
dessa trincheira, temos que comba-
ter o assédio moral, combater [as 
metas de] produtividade, criar uma 
comissão no Supremo que vai dis-
cutir todas as pautas da categoria. 
Temos que dizer para o governo que 
a Fenajufe [é] combativa”.

Chapa elegeu quatro diretores titulares e foi a única a fazer dois suplentes
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O 1º de Maio na Avenida Paulista  
mostrou que existe uma alternativa 
política que não é Dilma (PT), mas 
também não é Temer, Cunha (am-
bos do PMDB) nem Aécio (PSDB).

Defendida por diversas entidades 
e movimentos que compõem o Es-
paço de Unidade de Ação, a Greve 
Geral foi apresentada como funda-
mental para construir uma alterna-
tiva em defesa dos trabalhadores, da 
juventude e do povo pobre.

Caravanas de cerca de vinte es-
tados trouxeram suas bandeiras 
para a Avenida. Entre os 4 mil 
presentes estavam petroleiros, 
bancários, servidores públicos, es-
tudantes e professores de escolas 
em luta, metalúrgicos, químicos, 
operários da construção civil, mo-
toristas e aposentados.

Um contraponto aos atos das 
centrais sindicais governistas, 
como CUT e CTB, que no Anhan-

Ato de 1º de Maio na Avenida 
Paulista fez contraponto 
à CUT e à Força Sindical

gabaú defenderam Dilma Rousseff 
(PT), e também da Força Sindical, 
que na zona norte da cidade, alia-
da à oposição de direita, defendeu 
Michel Temer e Eduardo Cunha 

(ambos do PMDB). 
“Aqui estão os que lutam em defesa 

dos trabalhadores”, ressaltou o diri-
gente da CSP-Conlutas Paulo Barela.

O ajuste fiscal foi criticado por vá-

rias entidades, assim como o corte 
de direitos, as demissões, as terceiri-
zações, as privatizações e a reforma 
da previdência. (CSP-Conlutas)

Leia mais no site do Sintrajud
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Não ao governo e à oposição de direita Rom
erito Pontes

Diretores do Sintrajud e represen-
tantes dos servidores da JT voltam a 
se reunir nesta quarta-feira (11) com 
a administração do TRT para discu-
tir as possíveis mudanças no plano 
de saúde do Tribunal.

O Sindicato apresentará as suges-
tões que recebeu dos servidores. 

O contrato entre o TRT-2 e a 
NotreDame, operadora do plano 
de saúde, termina em novembro. 
Antes, em junho, as mensalidades 
serão reajustadas.

A reunião desta quarta-feira é a 
segunda a discutir a mudança do 

plano: em abril, a administração do 
Tribunal discutiu o assunto com re-
presentantes do Sintrajud, das asso-
ciações de magistrados (Amatra-SP) 
e de oficiais de justiça (Aojustra).

O economista Washington Mou-
ra Lima, que assessora o Sintrajud, 
gravou um vídeo para explicar a es-
trutura atual do plano e o impacto 
do reajuste das mensalidades sobre 
a contribuição dos servidores, bem 
como as possibilidades de mudança, 
inclusive para um modelo de auto-
gestão. No site do Sindicato, o vídeo 
está na seção “TV Sintrajud”.

Sintrajud e TRT voltam a discutir 
plano de saúde

Reunião para discutir assuntos 
de interesse dos aposentados e 
pensionistas.

Em pauta: 

PEC 555/06 (fim da contribuição 
compulsória para aposentados) 
PEC 56/2014 (integralidade da 
aposentadoria por invalidez) 

Núcleo de Aposentados
do Sintrajud – NAS

Encontro todas as quartas

Participe!

Aulas de dança

de salão.

Renato Ribeiro, o Renatinho, que foi dire-
tor de base e chegou a disputar as eleições 
para a diretoria executiva do Sintrajud na 
atual gestão pela chapa dois, era uma des-
sas figuras preciosas. Participou de todas 
as greves importantes do Judiciário. Sem 
vínculos com correntes ou grupos políticos, 
Renatinho definia-se como anarquista, mas 
tampouco gostava da definição. Achava-a 
pequena e dada a confusões. Gostava de 
fustigar quem quer que estivesse no poder. 
Fez isso com a direção do Sintrajud e com o 
TRE. Sem papas na língua, comprava brigas 
menos pela disputa do que pelo gosto por 
polêmica. Mas gostava mesmo é de fustigar 
os partidos, sobretudo o PSTU. 

Cheio de juventude, recém-formado em 
história pela USP, Renatinho aproximou-se 
a apaixonou-se pelo candomblé. Filho de 

Oxalá, tornou-se Iaô, iniciado nos caminhos 
de Ifá. Curiosamente, Oxalá é um dos Orixás 
antigos, junto com Nanã. Duplo, ele é Oxá-
guiã e Oxalufã, o velho e o novo. 

Renatinho trazia essa dupla característi-
ca. Às vezes inconsequente em suas invec-
tivas; noutras, absolutamente cordato e 
generoso (o que, aliás, era durante a maior 
parte do tempo com todos e, com seus ami-
gos, era sempre). Extremamente sensível, 
Renato chorava com facilidade, sobretudo 
quando sofria alguma injustiça ou ataque 
de algum amigo. Não sabia lidar com as pe-
quenas traições cotidianas. Nisso era como 
Oxalá criança. Mas era célere em defender-
-se e em defender alguém contra o arbítrio. 
Nisso era o sóbrio e velho Oxalá. 

De saúde frágil, Renatinho teve um pro-
blema de visão que quase o deixou cego, 
tendo que submeter-se a cirurgias e um 
longo tratamento. Mas, o que o vitimou foi 
uma doença insidiosa, um câncer, que ele 
enfrentou com bom humor, fazendo víde-
os enquanto convalescia no hospital, para 
onde foi e não saiu mais.

O filho de Oxalá se foi. Mas, assim como os 
Orixás, Renato não morreu. Ficou encantado.

Foi-se o filho de Oxalá
Homenagem ao combativo servidor do TRE Renato Ribeiro, 

que faleceu em abril

Ely Veríssimo 
servidor do TRE e diretor do Sintrajud
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Caravanas de trabalhadores de cerca de 20 estados trouxeram suas bandeiras para o ato, na Paulista


