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Trabalhadores preparam a luta pela

PREVIDÊNCIA

Governo Temer apresenta sua proposta para retirar ainda mais dinheiro
da Previdência e dificultar a aposentadoria. Trabalhadores precisam
barrar mais esse ataque.

RETROSPECTIVA: AS MOBILIZAÇÕES DE 2016
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Saiu novo lote de pagamento de
precatórios dos quintos

Mantido como réu, Renan conduz
votação da PEC 55 no dia 13

Processo continua e mesmo quem já recebeu pode ter direito a uma complementação

Supremo decide que ele pode presidir o Senado, mas não o país. “Acordo vergonhoso”, dizem servidores

A Justiça Federal liberou em novembro o pagamento de mais um
lote de precatórios referentes ao processo dos quintos. O lote deste ano
contemplou precatórios sobre os
quais a Advocacia-Geral da União
(AGU) ainda não havia se manifestado quanto aos cálculos apresentados à época - ou seja, até 30 de junho
de 2014, quando os primeiros preca-

tórios foram emitidos.
A maior parte dos servidores que
estão no processo dos quintos recebeu o pagamento no ano passado,
quando o pagamento foi liberado
depois de uma batalha judicial que
durou mais de uma década.
Novos precatórios
O processo, porém, não foi encer-

rado. Foram emitidos precatórios
para pagamento em 2017 (para alguns casos que ainda dependiam de
informações dos órgãos e cálculos) e
mesmo quem já recebeu o pagamento dos quintos pode ter direito a uma
complementação.
Isso porque os valores apresentados pelo Sintrajud foram contestados
pela União. “Os valores que estão

manteve o senador alagoano no
cargo, o STF contradisse processo
similar que afastou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ). Também se chocou
com o julgamento em curso no
qual seis ministros já se posicionaram a favor do entendimento
de que réus em ações penais não
podem ocupar cargos que se encontrem na linha sucessória do
presidente da República. A ação
está parada devido a um pedido de
vista do ministro Dias Tofolli, que
votou a favor da permanência de
Renan no cargo.

sendo pagos são os apresentados unilateralmente pela União”, esclarece o
advogado Aparecido Conceição, do
departamento jurídico do Sintrajud.
“Por causa dessa divergência de
valores, o processo deverá ser remetido à Contadoria Judicial, para
a elaboração de novos cálculos,
podendo gerar novos precatórios”,
acrescenta o advogado.

Servidores discutem limitação orçamentária
com Presidente do TRT-2
Na quinta-feira, 8, representantes
do Sintrajud tiveram mais uma reunião com o desembargador presidente do TRT-2, Wilson Fernandes.
Desta vez, a principal discussão
do encontro foi a limitação orçamentária da Justiça Trabalhista
para 2017. Os servidores mostraram preocupação com o funcionamento da JT, já que, caso a PEC
55 seja aprovada o orçamento do
Tribunal poderá ser mantido baseado no orçamento de 2016, o
que pode levar a inviabilização de
seu funcionamento.
O desembargador também
compartilhou a preocupação
em relação ao orçamento. Para o
presidente,os trabalhadores precisam unir forças para lutar contra
a PEC 55 e as reformas da Previ-

dência e Trabalhista, medidas que
retiram direitos dos trabalhadores. “Se unir as centrais sindicais,
forem todos para porta do Supremo, mostrar o que essas medidas
significam, talvez os ministros
repensem e voltem atrás”, afirmou
Wilson Fernandes.
Os servidores convidaram o desembargador para participar da
manifestação contra a PEC 55 e a
Reforma da Previdência que acontecerá nesta terça-feira no do Fórum
Trabalhista Ruy Barbosa. “Queremos pressionar aqui e em Brasília
contra esta PEC, porque estamos
muito preocupados com as consequências para o serviço público se
ela for aprovada”, declarou Inês. O
presidente demonstrou interesse
em participar da manifestação.

Ideias

Um espaço para a livre expressão de opinião

FÉ DE MAIS OU FÉ DE MENOS NÃO CHEIRA BEM
Sem trabalho, não haverá pão, só a pobreza”, “quem não trabalha não come”,
“nada vem sem trabalho”, “sem trabalho
não se caminha para o descanso” e “sem
luta não se chega à vitória” são alguns dos
ditados latinos que regiam o império romano, este que pagava um salarium para
seus soldados, ou seja, um saco de sal para
salgar a carne que provinha de despojo de
guerra ou produto de troca.
Com o advento do feudalismo, introduzido
pela sociedade viking, surgem as hierarquias.
O nobre não poderia trabalhar e o trabalho,

reservado aos súditos, derivado do latim tripalium, era um instrumento de tortura ou
uma peça rudimentar da agricultura. Com
o tempo, o trabalho passa a ser visto como
algo positivo, sobretudo no capitalismo, este
que era derivado do protestantismo ascético,
onde o trabalho gera riquezas para o predestinado, gerando mais empregos.
O trabalho tira o homem do ócio, evitando
que este fosse levado à concupiscência, que
leva a violência entre eles, a bebedeira e a
morte precoce e certa. O trabalho moderno
e sem excesso, nos moldes da sociedade

orgânica, leva à socialização do indivíduo,
a sua interdependência e responsabilidade
individual na produção coletiva. O trabalho
enfim, virou algo que uniu as pessoas, mas
seu excesso será sempre danoso!
Quem trabalha será sempre bem visto pela coletividade normal e sociedade
hodierna, esta que disciplina o indivíduo
desde a família, escola, fábrica para que
este seja alguém útil para a sociedade, docilizado por ela e, quando fugir ao controle
dessas instituições disciplinares, o último
recurso seja a prisão ou o hospício, que em

épocas conturbadas, servem bem aos regimes radicais, como o que vinha se formando a pouco, a fim de excluir os indesejados
pela máquina do Estado, incluindo-os em
um não lugar, um lugar dos anormais para
a formação do Estado, perseguindo os homossexuais, loucos, opositores, mulheres
grávidas escandalosas, negros, deficientes
e por aí vai.
Rodrigo Carneiro O. Tielzmann
Técnico Judiciário da JT Barra Funda

Os textos desta seção não refletem necessariamente a opinião do Jornal do Judiciário ou do Sintrajud. Envie para ideias@sintrajud.org.br a sua colaboração: você pode escrever sobre qualquer tema. Não será aceito conteúdo ofensivo ou
discriminatório. Os textos serão publicados por ordem de chegada e devem trazer o nome e uma breve apresentação do autor o tamanho pode variar entre 1.500 e 2.000 caracteres com espaços. PARTICIPE!

A decisão do Supremo Tribunal
Federal de manter o senador Renan
Calheiros na Presidência do Senado
fará com que um réu por peculato
nessa corte e investigado em 11 inquéritos tenha papel preponderante
na votação de uma emenda consti-

tucional que, se aprovada, terá impactos profundos no país pelas próximas décadas. Por seis votos a três,
os ministros decidiram que Renan
está apto para presidir o Senado,
mas que não pode presidir o país.
Para chegar ao resultado que

O que está em jogo com a PEC 55
Orçamento
A PEC impede o crescimento das despesas primárias da União. A partir de 2017, a previsão de despesas não-financeiras fica restrita à do ano
anterior, corrigida pelo IPCA. Projeção mostra que se a PEC tivesse
sido aprovada em 2001, o rombo em 2016 no Judiciário Federal seria
de R$ 13,5 bi.
Dívida pública
Apenas as despesas primárias ficam submetidas ao teto. Isto é, despesas com pessoal, políticas sociais, investimentos e manutenção
dos serviços públicos. As despesas com juros e amortizações da dívida pública não são congeladas.
Saúde e educação
Por 20 anos, os gastos com saúde e educação, hoje percentuais fixos das
receitas definidos na Constituição, podem ficar congelados e passam a
ter assegurados apenas a correção da inflação. Estudo mostra que se isso
vigorasse de 2002 a 2015, a educação teria perdido R$ 268,8 bi.
Salários congelados
Na prática, a PEC inviabiliza reajustes salariais no setor público. Quando o teto não for cumprido, o governo deverá congelar os gastos com
os servidores, inclusive a revisão anual prevista na Constituição. Também seriam suspensos os concursos e contratações.
Estados e municípios
A PEC atinge diretamente os serviços públicos federais. Mas o governo
atua para estender as medidas aos estados e municípios.
Privatização
Ao engessar o crescimento dos recursos destinados aos serviços públicos, a PEC 55 tende a fomentar não só a privatização, como o fim da
prestação de serviços gratuitos à população.

Liminar desrespeitada
Na véspera, Renan havia se negado a cumprir a decisão liminar do
ministro Marco Aurélio de Mello,
que determinou o imediato afastamento do senador, em ação movida
pela Rede Solidariedade. Em nota
assinada por toda a Mesa Diretora
(inclusive pelo Senador Jorge Viana, do PT-AC), o parlamentar usou
o calendário de votação da PEC 55
(241) entre os argumentos para não
acatar a decisão.
Renan tornou-se réu em ação do
STF que analisa denúncia de que
contas particulares dele teriam
sido pagas por empreiteira – o

caso levou Renan a renunciar ao
cargo e à Presidência do Senado
em 2007 para fugir da cassação
por quebra de decoro.
“É um acordo vergonhoso para
garantir a PEC 55, uma gambiarra
jurídica. Tira da linha sucessória,
mas fica para atacar os trabalhadores”, critica o servidor Saulo Arcangeli, suplente na direção da Fenajufe
e do coletivo LutaFenajufe.
“Papel do Judiciário”
Para o servidor da Justiça do Trabalho de São Paulo Tarcísio Ferreira, essa contradição é “mais uma
mostra do papel do Judiciário, junto
com governo e Congresso”.
Tarcísio destaca que o “pedido de
vista” foi convertido em instrumento para manobras jurídicas. Serviu
para assegurar que a proposta que
congela as despesas federais não financeiras por 20 anos e favorece os
credores das dívidas públicas seja
apreciada no Plenário do Senado na
terça-feira, 13.
O episódio expôs o Supremo –
e provavelmente reflete um receio
de que a impopular “PEC do fim
do mundo” e a mais impopular
reforma da Previdência correm o
risco de patinar caso não sejam
votadas às pressas.

Servidores se mobilizam
no dia da votação
Manifestações contra a PEC 55 e a Reforma da Previdência
serão no Fórum Ruy Barbosa e no TRE-Miquelina
Na terça-feira, 13, dia que o Senado planeja votar a PEC 55, trabalhadores e estudantes prometem ir às ruas em todo o país para
impedir a aprovação da proposta.
Em São Paulo, servidores do Judiciário Federal também planejam
manifestações contra a PEC, conhecida como “PEC da Morte”.
No Fórum Trabalhista Ruy
Barbosa, servidores farão uma
manifestação a partir das 13h.
O ato foi aprovado na assembleia setorial da Trabalhista, na
última quarta-feira, 7. Além dos
servidores, magistrados, advogados, trabalhadores de outras
categorias e Centrais Sindicais
serão convidados para participar da manifestação.
Os servidores da Justiça Eleitoral farão uma aula pública sobre a Reforma da Previdência e
a PEC 55, em frente ao TRE Miquelina, às 14h. O objetivo é dei-

xar mais nítido para a categoria
os ataques que essas medidas do
governo Temer significarão para
os trabalhadores. Depois da aula
pública, uma assembleia setorial
discutirá a compensação da greve de 2015 e cortes no orçamento
da Eleitoral.
Servidores da Justiça Federal
participarão dos atos.
“Unir os trabalhadores”
Em Brasília, trabalhadores de
todo o país preparam uma manifestação no dia, para pressionar mais e impedir a aprovação
da PEC.
“Estamos entrando em uma situação de ataques duríssimos; é
necessário unir os trabalhadores e
construir uma greve geral e parar
o país para acabar com os ataques
aos nossos direitos”, declarou Inês
Leal, servidora da JT Barra Funda
e diretora do Sintrajud.

Janeiro

21-01-Dia Nacional dos Aposentados

FEVEREIRO

25-02- Dia Nacional de Luta dos Servidores do PJU- Ato no JEF Campinas

25-02- Dia Nacional de Luta dos Servidores do PJU - Ato no TRF3

MARÇO

O ano de 2016 está acabando. Para os servidores do Judiciário
Federal, fica na memória um ano de muitas lutas e muitas vitórias.
Após uma greve histórica em 2015, arrancamos a reposição salarial
e, logo depois, a isonomia para os chefes de cartório. Mas o ano
também trouxe muitos ataques: o Governo Temer e o Congresso
Nacional avançam para tentar retirar nossos direitos, com a PEC 55
e a Reforma da Previdência. É hora de juntar energia para se manter
na luta e barrar esses ataques em 2017.

NOVEMBRO

11-11- Dia Nacional de Lutas contra a
PEC 55 - Aula pública no TRF

11-11-Dia Nacional de Lutas contra a PEC
55 - ato em Santos

11-11-Seminário pela Valorização da JT

18-11-Sarau Cultural comemora o Dia da
Consciência Negra

25-11- Dia Nacional de Luta contra a
PEC-55 - Atividade no JEF

25-11-Dia Nacional de Luta contra a PEC 55

JULHO

05-03- Assembleia Estadual de Eleição
de delegados para o Congrejufe

OUTUBRO

08-07-Sintrabar comemora festas Julinas

MAIO
09-03-STF envia substitutivo do PL 2648

20-07-Sancionado PLC 29

AGOSTO

ABRIL

05-10-Assembleia Geral altera o Estatuto
do Sintrajud

11-10-Ato unificado contra a PEC 241
(atual PEC 55)

01-05-Manifestação do Dia do Trabalhador
24-11-XX Plenaria extraordinária da Fenajufe

JUNHO
07-04-Ato Unificado em Defesa da vida
na JT

03-08-Servidores pressionam no Congresso
pelo PLN-3 (isonomia dos Chefes de Cartório)

01-06-Câmara aprova PLC 2648

27-06-Servidores fazem vigília em frente
ao STF pela aprovação do PLC 29

23-10- Happy Hour de comemoração do
Dia do Servidor Público

DEZEMBRO

16-06-Dia Nacional de Luta contra ataques do governo Temer
18-08-Dia Nacional de Mobilização contra PLP 257

14-04- Dia Nacional de Luta contra o
Ajuste Fiscal - Ato em Brasília

05-08-Happy Hour comemora aprovação
do Reajuste Salarial
22-10- Assembleia Geral aprova plano
de Lutas

29-11-Votação da PEC 55 no Senado Em Brasília, servidores participam de ato
com 30 mil pessoas.

28-10- Sintrabar comemora Dia do Servidor Público

SETEMBRO

27/04 - IX CONGREJUFE
29-06- PLC 29 é aprovado no Senado, no
mesmo dia, servidores fazem atos nos lo- 13-09-Jornada Nacional de Lutas contra
cais de trabalho
retirada de diretos em Brasília

02-12- Festa de Fim de Ano do Sintrajud

24 08 - Congresso aprova PLN3

24-09-Final Copa Sintrajud
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As propostas de Temer
Idade de aposentadoria: homens e mulheres só poderão
se aposentar a partir dos 65 anos, incluindo professores, à
exceção de militares. Essa idade mínima aumentará conforme aumentar a “sobrevida” da população. Homens com
50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais terão de
trabalhar 50% a mais do que falta para sua aposentadoria.
Tempo de contribuição: sobe de 15 para 25 anos. Para se aposentar
com valor integral, será preciso contribuir durante 49 anos.
Pensão por morte: será de 50% do valor do benefício recebido pelo contribuinte que morreu, com um adicional de
10% para cada dependente. O INSS pagará 100% do benefício apenas aos pensionistas que tiverem cinco filhos. As
pensões poderão ficar abaixo do salário mínimo e ninguém
poderá acumular aposentadoria e pensão.
Aposentadoria rural: Trabalhadores rurais passarão a contribuir para o INSS. A idade mínima de aposentadoria também
será de 65 anos.

Servidores públicos:

Prepare-se: querem pegar
sua aposentadoria
Objetivo é continuar desviando recursos dos
trabalhadores para pagar dívida pública
O governo Temer quer aprovar no 1º semestre do próximo ano a
Reforma da Previdência, cujo texto foi apresentado no último dia 6.
A pressa é tanta que o relator da Reforma na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), concluiu seu parecer favorável em menos de 24 horas.
Essa urgência tem a ver com a estratégia do governo para
viabilizar sua política de ataque aos direitos dos trabalhadores.
Como explica o economista Washington Moura Lima, assessor do Sintrajud, a PEC 55 (que “congela” gastos sociais e deve
ser votada no Senado na próxima terça, 13) só tem sentido se
for aprovada também a reforma previdenciária.
Se as regras da PEC 55 estivessem valendo desde 2001, por
exemplo, os gastos previdenciários já teriam de ser reduzidos
à metade, segundo o economista.
Tanto a PEC 55 como a Reforma da Previdência têm o objetivo não declarado de limitar as despesas do governo para
destinar mais recursos ao pagamento da dívida pública.
O que o governo não diz é que a previdência faz parte da seguridade social, que inclui ainda a saúde e a assistência social,
como estabelece a Constituição, no artigo 194. O orçamento
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O lado esquecido do debate
Aspectos sociais são ignorados na discussão meramente fiscal da Previdência

da seguridade social inclui não apenas as contribuições previdenciárias, mas também outras receitas, como a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) e o PIS-Pasep.
Não há déficit
Para se ter ideia, em 2014 as receitas desse sistema somaram
R$ 686 bilhões e as despesas, R$ 632 bilhões – com superávit,
portanto, de R$ 54 bilhões. Mas o governo desvia 20% do que
arrecada com as contribuições para outras finalidades – como
o pagamento de juros da dívida – por meio da Desvinculação
de Receitas da União (DRU).
Esse artifício vem se repetindo desde 1994 e o governo Temer já conseguiu aprovar um aumento do percentual para
30% a partir do ano que vem. “Como um sistema que está
à beira de quebrar pode ceder 30% para outros fins que nem
se precisa justificar?”, pergunta Sara Graneman, professora da
Escola de Serviço Social da UFRJ e pesquisadora do tema.
“O que deveríamos estar discutindo é como ampliar a rede
de saúde, ou como melhorar as condições dos aposentados”,
diz a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli. “Mas não é essa a pauta. O que se fala é sobre reformas e desvinculação das receitas da União, para usar esses
recursos a critério de cada governante.”

Público = privado: a reforma nivela por baixo direitos e benefícios,
a pretexto de equiparar trabalhadores dos setores público e privado.
Fim da integralidade e da paridade: a aposentadoria dos servidores deixará de se basear no salário integral. Para homens com
menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 que ingressaram
no serviço público após 2003, os benefícios não serão mais corrigidos de acordo com o salário do servidor na ativa.

Trabalho precoce
O brasileiro começa a trabalhar cedo. Na França, por exemplo, a idade média
com que a população entra no mercado de trabalho é de 24,5 anos – depois de
concluída a faculdade e escolhida a profissão. No Brasil, a pobreza e a desigualdade social leva as pessoas a começarem a trabalhar com 16 anos ou até menos.
Apesar disso, muitos trabalhadores passam grande parte de sua vida profissional
fora do mercado formal, ou seja, sem contribuir para a Previdência.
Segunda renda
O brasileiro não para de trabalhar depois que se aposenta. A idade média em que
ele deixa o mercado de trabalho está entre as mais altas do mundo: era de 70 anos
em 2011, contra 62 nos países da União Europeia.
Mais da metade dos idosos que trabalham no Brasil são aposentados. O brasileiro se aposenta para ter um complemento de renda, não para viver do benefício.
Maioria recebe o piso
A maioria dos aposentados (18,7 milhões) recebe um salário mínimo, atualmente em R$ 880. O governo Temer já anunciou que não haverá política de valorização do salário mínimo.
Menos de 1% dos aposentados, 182 mil pessoas, recebem o teto, que é de R$
5.189,82
Outras 9.300 pessoas recebem acima desse valor. São casos especiais, como pensões concedidas pela Justiça e indenizações.

Requisitos: com a reforma, passa a existir uma única modalidade de
aposentadoria voluntária dos servidores, que exigirá 65 anos de idade, 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo, tanto para o homem como para a mulher.

Calote das empresas
Quase 700 mil empresas devem R$ 301,9 bilhões à Previdência Social. A lista de
devedores inclui empresas que faliram, mas também grandes grupos econômicos
que contestam judicialmente seus débitos. Só os cem maiores devedores totalizam
créditos de R$ 44,2 bilhões.

Estados e municípios: terão de criar fundos de previdência complementar ou aderir ao Funpresp, o fundo criado pelo governo
federal para a previdência complementar dos servidores, cujas
contribuições são definidas, mas não os benefícios

Fontes: IBGE, Dataprev e PGFN

Duas décadas de ataques
Governos do PSDB e do PT também reduziram direitos dos trabalhadores

A reforma de FHC (1998)

A reforma de Lula (2003)

A reforma de Dilma (2015)

Substituição da aposentadoria por tempo de serviço pela aposentadoria por tempo de contribuição (30
anos para mulheres e 35 para homens)
Limite de idade para a aposentadoria integral dos servidores públicos – 53 anos para homens e 48 para mulheres.
Aumento da idade mínima para aposentadoria dos trabalhadores do setor privado – 60 para homens e
55 para mulheres.
Instituição do fator previdenciário: valor da aposentadoria passou a depender da idade, tempo de contribuição e expectativa de vida.
Aposentadorias especiais foram praticamente extintas, permanecendo apenas para professores e atividades insalubres.
Fim da pensão integral por morte
Criada a contribuição previdenciária dos aposentados com mais de 65 anos.

Põe fim à paridade entre os reajustes dos servidores ativos e
dos inativos
Teto para o valor dos benefícios dos novos servidores, equivalente ao do Regime Geral
Redutor para o valor das novas pensões
Regime de previdência complementar para os servidores,
operado por entidades fechadas (ex.: Funpresp)
Taxação dos servidores inativos e dos pensionistas
Aposentadoria integral: só para quem tem mais de 20 anos
no funcionalismo (antes, eram 10 anos)

Idade para aposentadoria compulsória sobe de 70 para 75 anos
Pensão por morte: novas exigências para a pensão vitalícia, como dois anos de casamento ou
união estável e idade mínima de 44 anos.
Seguro-desemprego: só tem direito quem trabalhou 12 meses nos últimos 2 anos. Antes, eram só 6 meses
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Servidores encerram o ano com alegria
na festa do Sintrajud
Em clima de confraternização, a tradicional festa de fim de ano do Sindicato reuniu centenas de pessoas
Fotos: Joca Duarte

Depois de um ano de muita luta, o Sindicato encerrou 2016 com a já tradicional festa de final de
ano. O evento lotou salão de festas do Club Holms,
na Avenida Paulista, na última sexta-feira, 2.O clima de festa e descontração tomou conta dos servidores que estiveram juntos na luta durante todo o
ano e se reencontraram na festa.
A animação ficou por conta da banda Vinho Vinil, que tocou clássicos do rock e da música pop. O
Sindicato sorteou diversos brindes entre os convidados, como passagens aéreas, estadia na pousada
Vila Harmonia, panela elétrica, batedeira, bicicleta, entre outros.
A abertura da festa ficou por conta do Bloco Baseado na Lei, formado por servidores do Judiciário Federal que participam da aula de percussão
oferecida pelo Sintrajud. O grupo animou a festa
com ritmos variados, desde o samba ao forró xote.
“2016 foi um ano de muitas lutas e muitos acontecimentos, nós, em particular, depois de muita
luta e de uma greve história em 2015 e muitas idas
a Brasília, conseguimos conquistar uma reposição
salarial”, relembrou Inês Leal, servidora e diretora
do Sintrajud.
Inês também falou sobre os desafios e lutas que
virão em 2017. “Estamos sofrendo muitos ataques
aos direitos dos servidores públicos e do judiciário
em especial, vamos continuar lutando para que a
gente consiga superar esses ataques e para continuar tendo motivos para comemorar nos próximos anos”, declarou.
“Estamos nos organizando para enfrentar esses
ataques e vamos juntar energia para a luta que
teremos que enfrentar em 2017”, finalizou Erlon
Sampaio, oficial de justiça e diretor do Sintrajud.

Festa na Subsede de Santos
Os servidores da Baixada Santista também
têm um encontro marcado. Nesta sexta-feira, 9, acontece a Festa de Final de Ano da
Subsede de Santos, às 20h, no Buffet Orion
(Av. Cel. Joaquim Montenegro, 21). A festa
vai comemorar os 20 anos da subsede.
O ingresso para o sócio custa apenas R$
20,00, para o primeiro acompanhante, R$
30,00, já para os não sócios e demais acompanhantes, o ingresso fica R$ 70,00. Não perca!

Jornal do Judiciário

Diretoria: Antonio dos Anjos Melquiades (Melqui), Cleber Borges de Aguiar, Elizaldo Veríssimo da Silva, Ênio Ferreira Mathias, Erlon Sampaio de Almeida,
Flávio Conrado Junior, Inês de Castro, João Carlos Carvalho da Silva, Lucas José Dantas Freitas, Lynira Rodrigues Sardinha, Maria Angélica Olivieri, Maria Helena
Garcia Leal, Maurício Rezzani, Raquel Morel Gonzaga, Salomão Sousa Ferreira
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