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Jornal do Judiciário

Para enfrentar os ataques já anunciados do go-
verno Dilma, servidores públicos de todo país 
decidiram unificar a luta e realizar uma mani-
festação conjunta no próximo dia 16/02, em 
Brasília. Entre as principais reivindicações 
estão: combater as reformas que atacam direi-
tos trabalhistas e previdenciários, defesa do 
direito de greve, luta pela retirada de todos os 
projetos que privatizam o serviço público e 
congelam salários (PLP 549, PL, 92, MP 520, 
etc.) pela paridade entre ativos e aposentados, 
respeito a data-base e redução da jornada de 
trabalho sem redução de salários. A realiza-
ção de uma campanha salarial unificada foi 
aprovada no último dia 26 em reunião de to-
das as entidades do funcionalismo, em Brasí-
lia. Estão organizando o ato a CSP-Conlutas 
(Central Sindical e Popular), CTB, CUT e In-
tersindical. 

Para o dirigente da CSP-Conlutas, Paulo Bare-
la, os representantes do governo federal, minis-
tros e assessores, tentam passar a ideia de que 
os servidores públicos já tiveram incrementos 

salariais que recompuseram suas perdas durante 
o governo Lula e, portanto, agora seria o mo-
mento de conter os gastos com a folha de pa-
gamento. 

“Para concretizar essas medidas precisam ata-
car as conquistas dos trabalhadores, por isso 
buscam reativar a tramitação de projetos como 
o PLP-549/10 (congelamento salarial por 10 
anos), PLC-248/98 (demissão por insuficiência 
de desempenho), dentre outros”, ressaltou.

Para o diretor do Sintrajud e servidor do TRF 
Cleber Aguiar, a unidade neste momento é fun-
damental para que os servidores se fortaleçam e 
consigam garantir seus direitos.

“Dilma seguirá a mesma política de Lula: eco-
nomizar para dar mais dinheiro aos banqueiros, 
o que significa mais arrocho salarial, corte no or-
çamento de setores como saúde e educação, além 
da tentativa de redução de direitos através das re-
formas Trabalhista e Previdenciária”, disse Cle-
ber, destacando que desde 2003 que os servidores 
não realizavam uma campanha unificada, o que 
enfraqueceu diversos setores do funcionalismo.

16 de fevereiro
Manifestação em Brasília lança 

campanha salarial unificada

Concentração na chegada dos ônibus na Catedral;

Em seguida os manifestantes saem em passeata 
pela Esplanada dos Ministérios, com uma pequena 

parada no Ministério do Planejamento;

Depois seguem até o Congresso Nacional, onde 
acontecerá a manifestação de lançamento da Cam-

panha Salarial 2011

Veja a programação 
do dia 16/02

08/02- Reunião da Cnesf, em Brasília
09/02 – Reunião de todas as entidades dos 

SPFs e centrais sindicais para fechar a organiza-
ção do ato

15/02 – Distribuição no Congresso Nacional 
de uma carta aos parlamentares com as reivin-
dicações dos SPFs e uma exigência de que não 

se aprove qualquer projeto que prejudique a 
categoria

Também será distribuída uma carta para 
dialogar com população sobre a campanha 
dos servidores públicos federais

16/02 – Ato Unificado dos Servidores Públi-
cos Federais em Brasília

Calendário de preparação do dia 16

Rotatividade no Judiciário
Estudo do STF mostra a alta rotatividade 
de servidores, que deixam o Judiciário 
para entrar em outros setores
Página 03

Recadastramento
O Sintrajud está realizando cam-
panha de recadastramento dos 
sócios. Participe
Página 04

Solidariedade internacional
CSP-Conlutas, e outras orga-
nizações, está realizando atos 
em apoio ao povo arábe
Página 04

Luta pelo PCS

Com o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional e no 
STF, os servidores do Judiciário voltam novamente à cena na 
luta pela aprovação do PCS, que está emperrado na Comissão 
de Finanças da Câmara desde o ano passado.

Esta semana, o diretor do Sintrajud e da Fenajufe, Anto-
nio Melquiades, Melqui, entrou em contato com o STF para 
confirmar se haverá reunião entre o presidente do Supremo, 
ministro Cezar Peluso, e a presidenta Dilma Rousseff. Segundo 
a administração, a data da audiência não está confirmada, mas 
está sendo concluído um estudo para mostrar a alta rotativi-
dade de servidores do Judiciário Federale dessa forma tentar 
convencer o governo sobre a necessidade do aumento para 
aproximar os vencimentos aos de outras categorias.

Outro argumento que Peluso pretende utilizar é que o 
aumento na folha de pagamento não é de 56%, como está 
sedno anunciado e sim por volta dos 30%, pois não incide nas 
funções e outras vantagens que alguns servidores recebem. “O 
reajuste é em cima do salário base e isso tem que ficar claro na 
negociação com o governo”, disse Melqui.

Na semana do dia 16, o Sintrajud irá realizar assembleias 
setoriais onde irá  informar sobre a tramitação do projeto 
6613/09 (PCS) e definir as atividades de mobilização na luta 
para conquistar o PCS.

Sintrajud retoma pressão em Brasília 
e irá realizar assembleias setoriais

Ato em 
Brasília na 
luta pelo PCS

Calendário de mobilização pelo PCS 
e contra o congelamento de salário

16 e 17/02 – assembleias setorias 

26/02 – Reunião da Executiva da Fenajufe

19/03 – Reunião Ampliada da Fenajufe

23/03 – Dia Nacional de Luta pelo PCS
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Editorial

Outro dia li um artigo de alguém criticando 
o que chamava de pseudo-esquerda que fica 
falando mal do BBB, mas que também dá 
sua espiadinha.  E também li outras coisas de 
pessoas falando sobre o quanto há de baixaria 
no “show de realidade” da Globo.  Fiquei por 
aí a matutar. E fui observar um pouco deste 
zoológico humano que a platinada oferece na 
suas noites.

Deveras, me causa espécie. Mas não falo 
pelo quê de promíscuo ou imoral possa ter o 
“show”, já que coisas do tipo que se vêem ali 
também são possíveis de ver na novela, nos 
filmes, etc...  O que me apavora é capacida-
de de ser tão perverso e desestruturador de 
consciências. Está bem, as pessoas estão ali 
porque querem, elas mandam vídeos, se ofe-
recem, morrem até para estar naquela casa, 
em busca do que pensar ser seu lugar ao sol. 
Mas é perverso demais o que os “inventores” 
fazem com aquelas tristes criaturas. 

Sempre pensei que a coisa nunca poderia fi-
car pior. Mas fica. Cada ano a violência fica 
maior. E o que me espanta é que não há gente 
a gritar contra isso. Agora inventaram a figura 
de um sabotador.

 Sabia, é claro, que aquela ação o colocava 
na mira da outra e na condição de um desgra-
çado que entrega seus colegas. 

E assim vai o “grande irmão” propondo 
maldades e violências aos pobres sujeitos que 
ali entram em busca de um espaço na grande 
vitrine da vida. Confesso que a mim pouco 
se me dá se são homossexuais, trans, bi, hé-
teros tarados, loucas, putas ou santas. Cada 
uma daquelas criaturas que ali estão quebran-
do todas as regras da ética do bem viver são 
pobres seres humanos, perdidos num mundo 
que exige da juventude bunda, músculo, peito 
e cabeça vazia. 

Não são eles os “imorais”. São vítimas. 
Querem mais do que as migalhas do banque-

te. Querem pegar com as unhas a promessa 
que o sistema capitalista traz na sua peda-
gogia da sedução: “‘qualquer um pode neste 
mundo livre”. 

Tampouco me surpreende que um jornalista 
como Pedro Bial, dono de um texto refinado, 
esteja cumprindo o triste papel de fomentar a 
perda da ética. Ele, também buscando vencer 
nesse mundo que o capitalismo aponta como 
o melhor possível, fez a sua escolha. Optou 
por ser um sacerdote destes tempos vis. Um 
sacerdote muito bem pago. 

O que me entristece é saber que essa peda-
gogia capitalista seguirá se fazendo todos os 
dias nas casas das gentes, que muitas vezes 
assistem ao programa porque simplesmente 
não têm outra opção. 

O melhor sinal é o da platinada. Pega em 
qualquer lugar deste grande país. Há os que 
vêem e nem gostam, mas ocorre que estas “li-
ções” em que se eliminam pessoas, em que se 
traem os amigos, em que vale tudo, passam 
meio que por osmose. É a lavagem cerebral. 
É a violência extrema sendo praticada entre 
risos e apupos de “meus heróis”. Tudo pela 
“plata”. O show da Globo é uma violência 
explícita, cruel, nefanda, sinistra e miserá-
vel. Penso que há outras formas de a gente 
se divertir, sem que para isso alguém tenha 
de se ferrar! Até mesmo os mais importantes 
cientistas mundiais já alardearam a verdade 
inconteste: vence quem coopera.

A pedagogia do grande irmão platinado

IdEias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

* Elaine Tavares é jornalista em Santa 
Catarina, editora da revista Pobres e 
Nojentas e militante do Luta, Fenaj!

IDÉIAS - textos para esta seção devem ser enviados 
por email para imprensa@sintrajud.org.br, contendo 
no máximo 2.000 toques. Textos com excesso de ca-
racteres serão reduzidos a critério da edição.

Elaine Tavares*
As solenidades tomaram o Legislativo e o Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) na terça-feira, dia 01/02. Deputados foram empossados 
e a mais alta corte do País declarou abertos os trabalhos de 2011.

No que toca os deputados, para nós, servidores públicos, na luta 
pelo PCS há mais de um ano, causa estranheza o aumento auto-
-concedido, de 61%, saindo de 16,5 mil reais para o que recebe um 
ministro do Supremo. E também deram de presente para a presi-
denta Dilma Rousseff um aumento de 100%, já no primeiro mês 
de mandato.

Enquanto isso, os trabalhadores provavelmente terão que suportar 
pequeno reajuste no salário mínimo, que deve ficar em R$ 545. Há 
alguns parlamentares que defendem um reajuste de R$ 580, mas, 
como a base de apoio do governo Dilma é bastante ampla, dado o 
fisiologismo e a troca de cargos, a proposta do governo deve ser 
mantida.

Se não bastasse a prerrogativa de aumentar seus próprios salários, 
os deputados gozam do fórum privilegiado e, apesar de todo baru-
lho feito em torno da Lei Ficha Limpa, os políticos que têm a ficha 
pra lá de suja assumiram seus cargos no legislativo. E aí não se 
pode tirar a responsabilidade do STF e do Judiciário nessa história.

Para ficar em dois exemplos: o caso do deputado pelo Paulo Ma-
luf (PP) é, talvez, o maior exemplo. O Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que havia condenado o ex-prefeito por improbidade admi-
nistrativa, mudou de decisão no recurso e permitiu que Maluf se 
reelegesse. E o STF que há anos tem em mãos o caso do Mensalão 
e até agora nem sequer iniciou o julgamento.

O problema da corrupção já é escandaloso no Congresso Nacio-
nal, e se amplia quando se desce às Câmaras estaduais. Em Minas, 
por exemplo, dos 77 integrantes do Legislativo seis vão se afastar. 
Ao fazer isso, por exemplo, o deputado Wander Borges (PSB) abre 
caminho para a volta do ex-parlamentar Romeu Queiroz (PSB), réu 
no processo do mensalão e suplente da legenda.

No Paraná, onde o Legislativo passa pela crise mais grave de 
sua história, o deputado Roberto Aciolli (PV) acusado de ter 
assassinado por vingança, em 1999, um engraxate, tomou posse 
nesta semana. Outros dois deputados reeleitos, Nelson Justus 
(DEM) e Alexandre Curi (PMDB), são acusados pelo Minis-
tério Público de improbidade administrativa por omissão no 
escândalo de funcionários fantasmas da Assembleia nomeados 
por atos secretos.

Em um país, em que o Executivo submete o Legislativo com 
compras de votos e fisiologismo e o Judiciário se mostra sub-
misso aos dois, a mobilização e a organização dos trabalhadores 
passam a ser a única alternativa para que se possa ter alguma 
esperança no futuro.

Compensação hora a hora não garante efetividade do trabalho e pode 
adoecer servidores, diz desembargador

O recurso administrativo ingressado pelo 
Sintrajud contra a compensação hora a 
hora no TRF-3 foi distribuído no dia 07/01 
e está com o desembargador Márcio Mo-
raes. O sindicato pleiteia que a compensa-
ção seja feita por serviço represado, assim 
como ocorreu nas greves anteriores.

Enquanto se aguarda uma definição do 
magistrado, em setores do TRF tem-se co-
brado a compensação hora a hora, o que 
representa, para o Sintrajud, uma retalia-
ção aos servidores.

“Esta não foi a primeira greve dos servi-
dores do Judiciário, e nem será a última. 
Após as nossas mobilizações, sempre con-

seguimos colocar o serviço em dia, sem 
que a administração precisasse se valer de 
portarias, atos, ou algo do gênero”, argu-
menta a diretora do Sintrajud Ana Luiza 
Figueiredo.

A servidora destaca que a categoria tem 
seu reajuste anual (um Direito Constitu-
cional) negado, e por isso se vale de outro 
direito, o de greve, para tentar por fim ao 
congelamento salarial. “A nossa greve foi 
pela aprovação do PL 6613/09, que é um 
projeto de lei do Supremo Tribunal Fede-
ral”, disse.

Ela lembra que ao julgar um recurso ad-
ministrativo de mesmo teor, na JF, ingres-

sado pelo Sintrajud em 2010, o desembar-
gador André Nabarrete acatou boa parte 
das argumentações do sindicato: “... pode 
se apresentar mais vantajosa e eficiente a 
compensação por tarefas... do que hora 
a hora, que, além de não garantir efetivi-
dade laboral, pode trazer transtornos de 
ordem pessoal aos servidores, tais como 
exaustão, estresse, adoecimento... o que 
poderá causar prejuízos em vez de ganhos, 
mormente pela real possibilidade de afas-
tamentos por licença médica”, escreveu o 
magistrado, apesar de não ter decidido por 
todos os pedidos feitos no recurso.

O Sintrajud reitera que os servidores não 

podem ser punidos por terem lutado por 
seus salários. “Lutar é um direito e não po-
demos aceitar essa retaliação”, disse Ana 
Luiza

“A nossa luta não acabou e para arrancar 
um reajuste de um governo que pretende 
congelar salários vamos precisar de mui-
ta união e solidariedade entre nós”, afir-
mou Ana que solicita aos responsáveis dos 
setores para que não pressionem os cole-
gas que lutaram pelo reajuste a compen-
sarem hora a hora. Ela ainda lembra que 
os servidores não devem compensar na 
proporção hora a hora enquanto o recurso 
estiver tramitando.

No TRF-3, assim como nas greves anteriores, Sintrajud pleiteia que a compensação seja feita por serviço represado

Podres poderes
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Entre maio e 2008 e dezembro de 2010, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) deu 
posse a 200 analistas judiciários. 30% 
destas vagas surgiram porque o servi-
dor que estava no cargo optou por outra 
carreira pública. É o que mostra um le-
vantamento do próprio STF, obtido pela 
imprensa do Sintrajud.

O estudo mostra que a rotatividade tam-
bém se repete nos cargos de técnicos: dos 
177 convocados, no mesmo período, 45% 
supriram vagas abertas porque outras car-
reiras públicas foram mais interessantes 
aos servidores.

“A título de exemplo, ressalta-se que das 
10 vacâncias ocorridas para o cargo de 
analista judiciário – área administrativa, 

sete decorreram de saídas de servidores 
para ocupar cargos de mesmo nível em 
outras carreiras”, pontua o levantamento.

Outro dado interessante abordado no es-
tudo, e que desmente toda a propaganda 
feita pelo governo federal e pelos órgãos 
da grande imprensa, é que a carreira dos 
servidores do Judiciário Federal é a me-
nos atrativa entre as carreiras correlatas 
no Executivo e no Legislativo.

 A carreira dos técnicos do judiciário é 
a que tem maior defasagem quando com-
parada com os cargos de nível médio do 
Executivo e do Legislativo.

Atualmente, no Judiciário, um técnico 
em início de carreira recebe R$ 3.993,09, 
ao passo que no Executivo, um servidor 

de nível médio, no cargo de Analista 
Tributário da Receita Federal, ingressa 
recebendo R$7.996,07, e no Senado, um 
técnico legislativo inicia sua carreira com 
R$ 13.200,04.

Já no final de carreira, um técnico judi-
ciário recebe R$ 6.360,71, enquanto que 
no Executivo, como Analista Tributário 
da Receita Federal, o salário em final de 
carreira é R$ 11.595,00 e no Senado, R$ 
15.588,24.

O levantamento do Supremo corro-
bora diversos estudos elaborados pelo 
Departamento Econômico do Sintrajud, 
que podem ser vistos no site (www.sin-
trajud.org.br).

“Essa procura por outras carreiras pú-

blicas, com cargos parecidos, mas com 
salários muito mais atraentes, é a de-
monstração de que precisamos do PCS 
para ontem. Por isso temos que nos mo-
bilizar. Não podemos esperar somente 
pela boa vontade do presidente do STF, 
precisamos pressioná-lo”, disse Antonio 
Melquíades, diretor do Sintrajud e da Fe-
najufe.

Melqui argumenta que o risco do con-
gelamento, previsto no PLP 549/09, pode 
tornar a situação ainda mais crítica, por 
isso, a mobilização é fundamental: “Nós 
servidores públicos estamos com a corda 
no pescoço, e apenas a nossa mobilização 
fará com que Peluso se sente com Dilma 
para negociar o nosso PCS”.

Sem PCS, servidores ficam 
desmotivados e deixam o Judiciário
Levantamento do STF mostra que, em dois anos e meio, 37% da evasão de servidores foi pela opção por 
carreiras no Executivo e Legislativo

Dados do STF

Rotatividade
Ao contrário da propaganda feita pela 

grande mídia e pelo governo de que 
os salários no judiciário são os maiores 
da carreira pública, os dados do STF 
demonstram justamente o contrário

Das 377 vagas abertas no STF, 139 decorreram 
de busca por outra carreira pública

Na hora de se aposentar, para que seja garan-
tida a integralidade e a paridade, o tempo traba-
lhado em outros órgãos públicos, como prefei-
turas ou estados, deve ser considerado. Essa foi 
a decisão de um recurso administrativo, ingres-
sado pelo Sintrajud, que garantiu a um servidor 
da Justiça Federal de São Paulo o direito à apo-
sentadoria integral e com paridade.

Publicada em 28 de janeiro, a decisão revisou a 
averbação, determinando que o tempo trabalha-
do pelo servidor no estado de São Paulo e no mu-
nicípio de São Paulo fossem considerados para 
cumprir o requisito tempo de serviço público.

Trata-se de uma decisão administrativa, e o 
diretor do Foro, Carlos Alberto Louverrá, deter-

minou a sua “aplicação aos demais casos análo-
gos no que couber”.

Advogada do Sintrajud, Renata Chicon expli-
ca que depois da Reforma da Previdência, em 
2003, para a obtenção de aposentadoria integral 
e com paridade, passou a ser necessário que o 
servidor contribuísse no serviço público por 35 
anos no caso dos homens; e 30 no caso das mu-
lheres.

“Neste caso, o tempo que o servidor contri-
buiu para o estado e para o município não esta-
va sendo considerado. Com o recurso adminis-
trativo, conseguimos que esses tempos fossem 
contados, e garantimos a aposentadoria integral 
e paritária ao servidor”, esclareceu.

Sintrajud garante aposentadoria integral a 
servidor que trabalhou para estado e município
Publicada em 28 de janeiro, decisão deve ser aplicada em casos semelhantes

A Reforma da Previdência, de 2003, foi um verdadeiro ataque 
aos servidores públicos. Taxou os inativos, aumentou a idade e 
o tempo de contribuição, ela também alterou os critérios para a 
obtenção da aposentadoria.

Feita no primeiro ano do governo Lula, a Reforma foi um marco 
na história dos servidores. Naquele momento, a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) apoiou a medida do governo, em vez 
de organizar os servidores para enfrentá-la. Muitos sindicatos 
passaram a construir uma alternativa, entre eles o Sintrajud.

Por sentirem que a CUT já não era um instrumento para orga-
nizar a luta e a mobilização da categoria, mas sim uma correia 
de transmissão da política do governo federal, os servidores 
começaram a construir a CSP-Conlutas.

Reforma da Previdência foi um dos maiores 
ataques que os servidores já sofreram

vagas criadas X saídas para outras carreiras
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        ornal do
       JudiciárioJ Órgão Oficial do Sindicato dos 

Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo

Após uma semana de intensa onda de 
protesto, milhares de egípcios tomaram 
as ruas do Cairo, capital do Egito, nesta 
terça-feira, 1º de fevereiro, para exigir 
o fim da ditadura de Hosni Mubarak, há 
30 anos no poder. A “marcha do milhão” 
contou com a participação de trabalhado-
res, mulheres e crianças que se espalha-
ram pela praça Tahir, centro do Cairo. A 
censura à internet, bloqueio de celulares, 
imposição de um toque de recolher mais 
rígido não intimidou os manifestantes.

A revolta popular no Egito é a maior de 
diversas manifestações que começaram a 
balançar o mundo árabe no final do ano 

passado, com início na Tunísia. Após 
diversas manifestações populares o pre-
sidente Zine El Abidine Ben, há 23 anos 
no poder, não resistiu a pressão popular 
e renunciou no último dia 14 de janeiro. 
Depois da Tunísia, os protestos alcança-
ram Iemen, Jordânia e Argélia, além do 
Egito.

Em todo o mundo, historiadores e 
cientistas políticos são unânimes em 
afirmar que além da democracia, a luta 
é por melhores condições de vida, opor-
tunidade de trabalho e moradia. Segun-
do ele, a pobreza e a marginalização 
econômica são os principais motores da 

revolta do povo árabe.
Segundo a imprensa internacional, as 

manifestações têm sido lideradas pela 
população jovem. No Egito, dois terços 
dos 80 milhões de habitantes tem menos 
de 30 anos e nunca conheceram outro go-
vernantes que não Mubarak.

Em São Paulo, entidades sindicais e po-
pulares realizarão um ato nesta sexta, dia 
4, na rua 25 de Março em apoio à luta 
do povo árabe por democracia e melhores 
condições de vida.

 A concentração será em frente ao Shop-
ping 25 de Março e em seguida os mani-
festantes sairão em passeata.

Solidariedade: “Marcha do milhão” 
reúne multidão na capital do Egito

Egito 
Hosni Mubarak – 29 anos no poder

Regime Presidencialista : está no quin-
to mandato seguido, frauda as eleições 

e baniu opositores. Além de democracia, 
população quer emprego e moradia

Argélia 
Abdelaziz Boutefiika – 11 anos no poder

Regime presidencialista: foi reeleito em 
2009 para um terceiro mandato. Protesto 
pela alta dos alimentos fazem o governo 

cogitar a reforma do gabinete

Jordânia  
Rei Abdullah – 11 anos no poder

2º filho do rei Hussein, governa por 
decreto.

População foi as ruas contra o desem-
prego crescente no país

Tunísia  
Zine El Abidine Ben Ali –  

23 anos no poder

Fugiu do país após protestos por 
melhores condições de vida e trabalho. 
Depois de 23 anos deu lugar a governo 

provisório

Iemen 
Ali Abdulah Saleh –  
32 anos no poder

Chegou ao poder em 1978 por meio 
de um golpe militar. População saiu às 

ruas para exigir que o presidente desista 
da reeleição.

Mundo Árabe

Em São Paulo, entidades preparam ato de solidariedade ao povo árabe para nesta sexta-feira, dia 4, na Rua 25 de Março

Conheça um pouco 
dos governantes e a 
situação dos países 

em levantes

Argélia

Tunísia

Egito

Iêmen

Jordânia

Israel

Povo egípcio enfrenta repressão na luta pelo fim da ditadura naquele país

Sintrajud inicia campanha de recadastramento
Com o objetivo de aproximar o sindica-

to dos seus associados, o Sintrajud iniciou 
no dia 02 de fevereiro uma campanha 
de recadastramento. Ao se recadastrar, 
o servidor sócio estará atualizando seus 
dados junto à entidade, melhorando a co-
municação e a interação com o Sintrajud. 
Além disso, passará a concorrer a uma 
viagem para Punta Cana, no Caribe; e a 
um Ipad. Ver regulamento no site.

De acordo com o regulamento, só con-
correm aos prêmios aqueles servidores 
sócios do Sintrajud (sindicalizados até 
01/02/2011), que se recadastrarem entre 
02/02 e 14/03/2011. O regulamento tam-
bém prevê que o sorteio dos prêmios será 
no Dia Nacional de Mobilização, em 
23/04. “Se por qualquer motivo o sorteio 
não ocorra nesta data, ele será transfe-
rido para o 6º Congresso do Sintrajud”, 

esclarece Angélica Olivieri, diretora do 
sindicato.

“Vivemos num momento em que pro-
duzir uma informação precisa de fácil 
acesso, com menos custos e com conteú-
do exclusivo passa a ser um desafio para 
o sindicato. Estamos querendo aprimorar 
a interação e a comunicação entre servi-
dores e o Sintrajud, e a atualização é o 
primeiro passo”, explica a diretora.

Acesso exclusivo Informações Agilidade

www.sintrajud.org.br

Campanha de recadastramento

I@ :-)

O Sintrajud está fazendo uma campanha de 
recadastramento. Agora os servidores terão um sindicato 

mais próximo e moderno. E você ainda concorre a prêmios!


