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Jornal do Judiciário
No TRF-3 e JF, assembleia aprova calendário de 

mobilização e greve em maio

Dentro da luta contra o con-
gelamento salarial, algo é tido 
como certo entre os servidores: a 
mobilização e a participação da 
categoria têm que ser mais forte 
dessa vez. Existem dificuldades 
que preocupa a todos, mas quem 
esteve em frente ao Tribunal Re-
gional Federal, na Av. Paulista, 
na tarde de quarta-feira, dia 23, 
e participou do Dia Nacional de 
Mobilização pôde sentir que, se 
o governo quer cortar direitos e 
congelar os salários, a categoria 
começa a preparar a mobiliza-
ção, com maior intensidade. 

A quantidade de servidores 
participando da assembleia, 
cerca de 200 servidores partici-
param, iniciada às 15h, foi bas-
tante representativa e a aprova-
ção do calendário de luta para 
todo o mês de abril e o início de 
greve por tempo indeterminado 
em maio mostra que a categoria 
está disposta a ir à luta contra o 
congelamento e pelo PCS. (veja 

quadro ao lado)
“A gente tem que reconstruir o 

movimento, se não tiver bastan-
te força, não vai sair o PCS. Vai 
ter que ser uma mobilização de 
mais impacto, com mais pesso-
as”, afirmou o servidor do TRF-
3 Guilherme Pereira, logo após a 
assembleia.

Servidora do Pedro Lessa, 
Claudia Rafael se disse animada 
com o número de colegas parti-
cipando da assembleia: “Espero 
e acredito que mais pessoas vão 
se conscientizar na importância 
de virem para a luta”.

Unidade entre todos os servi-
dores públicos

O congelamento salarial não 
atingirá apenas os servidores do 
Judiciário. O PLP 549/09 altera 
os dispositivos da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal fazendo 
com que todo o funcionalismo 
público seja atacado. Por isso, a 
unidade entre todos os servidores é 
muito importante neste momento. 

A manifestação de 13 de 
abril faz parte do plano de 
lutas de todo o funciona-
lismo. Vale lembrar que em 
fevereiro, os diversos seto-
res do funcionalismo fede-
ral lançaram uma campanha 
salarial unificada, realizando 

uma manifestação com mais 
de 5 mil servidores em Bra-
sília.

“O governo quer se man-
ter intransigente em relação 
às reivindicações dos servi-
dores públicos e Dilma está 
cortando 50 bilhões do or-

çamento. É necessário que 
construamos toda unidade 
entre os servidores públicos, 
para enfrentar o congela-
mento e possamos conquistar 
o nosso PCS”, afirmou Ana 
Luiza Figueiredo, diretora do 
Sintrajud e da Fenajufe.

O ato realizado nesta quarta-feira, 23, na JT/Barra 
Funda, como parte das atividades do Dia Nacional de 
Luta pelo PCS e contra o congelamento salarial, con-
tou com a participação de diversos ativistas, além dos 
diretores de Base e da Executiva do Sintrajud. Cons-
cientes da necessidade de avançar na luta, os servido-
res aprovaram, como indicativo, participar da Jornada 
Nacional de Mobilização dos servidores do Judiciário, 
nos dias 12 e 13 de abril e preparar a greve da catego-
ria para maio.

Para a diretora do Sintrajud e servidora da JT/Bar-
ra Funda Leica Silva, o ato foi muito bom e superou 
as expectativas. “As pessoas estão se conscientizando 
que é necessário lutar. Como primeira atividade do 
ano foi muito boa”, disse Leica.

Assembleia Ato na JF de Santos
Vários setores da JF e do JEF de Santos participaram 

do ato realizado nesta quarta-feira, 23, em frente à Justiça 
Federal.

O respeito à data base salarial, o arquivamento do 
Projeto de Lei Complementar 549/09, que propõe o 
congelamento salarial dos servidores federais por dez 
anos e a aprovação do PCS foram os destaques da as-
sembleia.

Para ele, é preciso construir uma forte mobilização. 
“Os trabalhadores não podem se omitir da luta. Isso 
nos fragiliza e coloca em risco a campanha salarial que 
se inicia. Precisamos avançar na nossa organização e 
isso é tarefa de cada servidor”, afirmou.

Assembleia no TRE reforça a 
organização em defesa dos direitos

Para debater a campanha pelo PCS, os servidores do 
TRE reuniram-se em assembleia na quarta, 23, incor-
porando ao Dia Nacional de Luta. Entre as propostas 
aprovadas na assembleia está uma nova reunião no dia 
7 de abril para avaliar o resultado do 6º Congresso do 
Sintrajud e definir como será a mobilização nos dias 
12 e 13 de abril.

Servidores da JT/Barra Funda, TRE e JF de 
Santos se mobilizam contra congelamento 
salarial

06/04
Ato em frente aos tribunais

12/04
Paralisação de 2 horas 

13/04
Paralisação de 24 horas e caravana a 
Brasília

20/04
Atos em frente aos tribunais 

03/05
Início da Greve por tempo indeterminado

O calendário de mobilização 
aprovado na assembleia

Servidores da JF e TRF aprovam calendário de lutas pelo PCS

Veja nesta edição encarte especial sobre o 6º Congresso do Sintrajud, que acontece do dia 1º ao dia 3, em Itapecerica da Serra.
A abertura do Congresso é nesta quinta-feira, 31/03, às 19h, no auditório do Sindicato

No Dia Nacional de Mobilização, servidores definem calendário de mobilização e inicio da greve 
contra o congelamento e pelo PCS
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Sim, somos racistas. 

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

*Francisco Antero Mendes Andrade

editorial

STF libera os Fichas 
Sujas

No dia 23 de março, Dia Nacional de Mobilização, enquanto 
os servidores do Judiciário realizavam protestos e manifestações 
em vários estados do Brasil contra o congelamento salarial e pelo 
PCS, inclusive em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), a 
mais alta corte decidia que a Lei Ficha Limpa não seria aplicada 
nas eleições de 2010.

Antes das eleições do ano passado, o Supremo julgou o caso do 
ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz (ex-DEM), que 
havia sido cassado e enquadrado no Ficha Limpa pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, portanto, impedido de concorrer à reeleição. 
Por estar com um ministro a menos, devido à saída de Eros Grau, 
aposentado em agosto, o julgamento acabou empatado.

Ao ser indicado para preencher a 11ª vaga do STF, o ministro 
Luiz Fux recebeu a luz de todos os holofotes, pois caberia a ele o 
desempate. Na sabatina feita no Senado, e nas declarações dadas à 
imprensa, Fux evitou tratar do assunto. Disse que se posicionaria 
no momento oportuno. Assim foi.

No momento oportuno, o STF decidiu que Jader Barbalho 
(PMDB/PA), que renunciou ao seu mandato no Senado em 2001 
para fugir de uma cassação; Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), 
cassado por compra de votos; João Capibaribe (PSB/AP) cassado 
por compra de votos e captação ilícita de recursos para campanha 
e Marcelo Miranda (PMDB/TO), cassado por abuso de poder 
podem assumir seus cargos no Senado.

Politicamente, a “dança das cadeiras” não altera o peso do 
Poder Executivo no Parlamento. Um outro aspecto, é que como 
a decisão tem repercussão geral, muitos políticos Fichas-Sujas 
tomarão posse nos estados.

A decisão do STF não traz nada de novo no cenário político 
brasileiro, e nem se pode dizer que foi um balde de água fria. 
A sociedade brasileira até criou certa expectativa em torno do 
Ficha Limpa – Projeto de Lei de iniciativa popular, que coletou 
1,9 milhão de assinaturas em todo o País - e que o Supremo faria 
Justiça.

Mesmo com a importância da Lei, que reside na iniciativa da 
população em querer ver seu parlamento livre de corruptos, o 
Poder Judiciário atuou para manter as coisas como estão. Isso 
tem relação direta com as regras para indicação e nomeação 
dos membros do Supremo, que acaba por submeter o Judiciário 
ao Executivo. Além do quê, o Judiciário faz parte do Estado e 
sempre atuou para mantê-lo dessa maneira. Quem se lembra do 
caso Daniel Dantas?

A história nos ensina que os trabalhadores organizados e 
mobilizados podem mudar os rumos de uma sociedade, por mais 
arcaica e feudal que ela possa ser. O Século XX está repleto 
de exemplos. Já no começo do século XXI, verdadeiras ondas 
revolucionárias convulsionaram países e agora estamos vendo os 
ventos revolucionários que sopram desde o Norte da África. Eles 
nos mostram que é possível lutar por um mundo diferente.

Diariamente o Sintrajud faz esse convite a você. Se você quer 
um mundo melhor, sem corrupção, sem mensaleiros, sem Fichas 
Sujas, com valorização salarial e respeito aos servidores públicos 
e aos trabalhadores... lute

Ao ser indicado para preencher a 
11ª vaga do STF, o ministro Luiz Fux 
recebeu a luz de todos os holofotes, 

pois caberia a ele o desempate. 

No último dia 9 de março ocorreu num bar 
da zona sul de São Paulo um ato simbóli-
co apelidado de “ajoelhaço”. Oportunidade 
em que cerca de 40 homens se ajoelhavam 
diante de suas esposas. Foi um pedido de 
desculpas coletivo diante da opressão que 
ali era reconhecida por uma sociedade ma-
chista. É preciso localizar no tempo e no es-
paço este “ajoelhaço” e a partir deste intento 
provocar uma leitura reflexiva e em seguida 
intertextualizar com a opressão vivida por 
outro expressivo contingente populacional 
neste país: o seguimento negro. 

A atitude dos homens diante de suas es-
posas é um mínimo que não deve ser recri-
minado e menosprezado, porém deve ficar 
claro não ser o bastante se não vir acom-
panhado de uma discussão da dupla jorna-
da imposta por uma sociedade machista, 
capitalista e violenta. Em determinadas 
categorias de trabalhadores a presença fe-
minina já é maioria. Este intenso trânsito 
tem provocado uma deterioração da saúde, 
do bem estar, do sentimento de liberdade e 
da própria liberdade da mulher. O pedido de 
desculpas coletivo vem com certa dose de 
ironia “inconsciente” não declarada e estra-
tegicamente localizada no tempo. Ajoelhar-
-se ou não ajoelhar-se não irá modificar em 
nada a situação dos dois lados entre homens 
e mulheres. 

A partir destas reflexões iniciais, passo 
a seguinte questão: Por qual motivo nossa 
sociedade branca não pede desculpas de 
igual modo ao seguimento negro de nossa 

sociedade? Não pede, pois a situação dife-
re da situação das mulheres. Elas atingiram 
o patamar atual apesar da reação machista. 
Reconhecer-se machista não causa nenhum 
alívio de consciência e o “perigo” imediato 
é adaptável pela singela presença da ironia. 
Reconhecer-se racista por outro lado não 
configuraria algo isolado. Significaria uma 
verdadeira revolução. Significaria aceitar 
que medidas específicas sejam postas em 
prática de forma imediata. Significaria re-
conhecer sua responsabilidade. Aqui não 
cabem ironias. Aqui cabe cortar a própria 
carne em prol de 92.000.000 negros e ne-
gras. É claro e evidente que o movimento 
negro  não se move incentivado por pedidos 
de desculpas e “ajoelhaços”.

 Nas palavras de Florestan Fernandes, o 
nosso objetivo maior é criar uma sociedade 
igualitária, porém o mestre ressalta “a ne-
cessidade de refletir a fundo sobre a reali-
dade atual e daí darmos as mãos aos negros 
e a todos que exigem uma abolição que se 
atrasou historicamente e deve ser feita den-
tro do capitalismo, contra ele, ainda na era 
atual”. 

* Francisco Antero Mendes Andrade
Técnico Judiciário e diretor de Base

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

No Dia Nacional de Mobilização contra o 
congelamento salarial e pelo PCS, além do pro-
testo, aconteceu o sorteio dos prêmios da cam-
panha de recadastramento: um IPAD de 32 GB 
e uma viagem para Punta Cana, no Caribe.

O vencedor da viagem foi o servidor Danilo 
Palhares, que trabalha no setor de comunica-
ção do Fórum Criminal, perto da Paulista. Ele 
disse que fez o recadastramento sem muitas 
perspectivas de vencer, mas depois que ficou 
sabendo que foi sorteado disse estar se sentin-
do “maravilhosamente bem”. “É a primeira 
vez que ganhei um prêmio assim, esse é um 
dos dias mais felizes da minha vida”, disse.

A sorteada do IPAD foi a servidora apo-

sentada do TRE Maria Vieira da Silva. “Eu já 
estava pensando em comprar um computador 
para mim, agora nem vou precisar. Eu estou 
muito feliz com o prêmio, nem tava acreditan-
do. Quando fiz o recadastramento pensei: ‘vou 
guardar o número, mas não vou ganhar’. Mas 
agora estou muito contente”, disse.

O Sintrajud lembra que apesar do sorteio já 
ter acontecido, os servidores que ainda não se 
recadastraram devem fazê-lo. “É muito im-
portante que os servidores sempre mantenham 
seus dados atualizados junto ao sindicato. As-
sim poderemos ter uma entidade mais ágil 
e próxima de todos”, disse Cléber Borges 
Aguiar, diretor do Sintrajud.

Campanha de recadastramento já 
tem seus sorteados
Um servidor da JF e uma servidora aposentada se recadastraram e ganharam a 
viagem ao Caribe e o IPAD
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Elas estavam de uniforme preto, com 
o logotipo da empresa DPPortseg em 
laranja bordado na altura do peito. Era 
um grupo de 10 trabalhadoras. Pergunto 
quanto elas ganham. “Não sei, não rece-
bemos ainda”, diz uma. Pergunto sobre 
o holerite. “Filho, se não tem pagamen-
to, vai ter contracheque?”, responde a 
mesma.

Essa cena acontece em frente ao TRF-
3, no Dia Nacional de Mobilização 
(23/04), enquanto os servidores do Judi-
ciário organizam sua manifestação con-
tra o congelamento salarial e pelo PCS 
e o sindicato reúne as doações feitas 
pela categoria aos trabalhadores (na sua 
maioria mulheres) da DPPortseg. Elas 

estão sem receber regularmente desde 
que a empresa assumiu a limpeza do Tri-
bunal, em 07 de fevereiro. O contrato foi 
assinado em 14/01, mas, segundo relata-
ram as trabalhadoras, o serviço começou 
a ser prestado em 07/02.

Quando a denúncia chegou, o Sintra-
jud organizou a arrecadação de alimen-
tos para ajudar àquelas trabalhadoras, 
que estão, conforme disse uma delas na 
assembleia, “pagando para trabalhar”. 
“Os servidores atenderam ao chamado 
do sindicato e até agora arrecadamos o 
suficiente para montar 142 cestas de ali-
mentos não perecíveis e alguns colegas 
contribuíram com dinheiro, somando R$ 
786”, conta Eliseu Trindade, servidor do 

TRF-3 e diretor do Sintrajud. Como 
cada cesta pesa quase 10 kg, foi arreca-
dada quase uma tonelada em alimentos.

O vício está na origem, que é a pró-
pria terceirização. “Sob o argumento 
de reduzir os gastos públicos o Estado 
terceiriza as suas funções, repassando 
recursos públicos para as empresas 
privadas. Mas o argumento se mostra 
falso, porque o Estado acaba gastando 
mais com a terceirização. Um estudo 
do nosso Departamento Econômico 
demonstrou que fica mais caro para o 
Tribunal pagar um trabalhador tercei-
rizado do que um servidor de carreira, 
para a mesma função. O que não quer 
dizer que o trabalhador terceirizado ve-
nha a ganhar mais do que um servidor 
de carreira”, explica Eliseu.

“Hoje isso está acontecendo com o 
pessoal da limpeza, amanhã poderá 
acontecer com outros setores. O sindi-
cato é totalmente contra a terceirização. 
Ela significa a transferência de recursos 
públicos indo para a iniciativa privada, 
a terceirização significa a precarização 
do trabalho”, afirmou o sindicalista à as-
sembleia.

De acordo com a empresa, houve re-
almente um atraso no pagamento, mas 
que a situação já está normalizada, fato 
não confirmado pelos trabalhadores. A 
empresa ainda disse que devido ao pro-
blema, a nota foi bloqueada pelo Tri-
bunal. De acordo com informações da 
administração, o Tribunal está tomando 

as devidas providências para resolver a 
situação o mais rápido possível e zelan-
do para evitar a reincidência.

Para apoiar os trabalhadores terceiriza-
dos, na assembleia, os servidores apro-
varam colocar o Sintrajud à disposição, 
principalmente o Departamento Jurídi-
co. Também foi decidido que o sindicato 
vai tentar marcar uma audiência com a 
presidência do tribunal e com os setores 
responsáveis da administração. Por fim, 
o Sintrajud está elaborando uma carta 
aos desembargadores, dando ciência da 
situação e pedindo providências à admi-
nistração. (Leia matéria completa no em 
www.sintrajud.org.br)

Vergonha!  Trabalhadores terceirizados do TRF-3 estão 
sem receber há dois meses
Com um contrato milionário, DPPortseg assumiu a limpeza do TRF-3 em janeiro, mas não pagou 
regularmente os trabalhadores. Servidores atendem ao chamado do Sintrajud e se solidarizam. Foi 
arrecadada quase uma tonelada de alimentos

TRT-2 recebeu quase R$ 90 milhões 
para pagar passivos 

Na semana passada, o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) 
recebeu R$ 87.277.484 para o pagamen-
to de passivos. Os recursos vieram do 
Tribunal Superior do Trabalho e fazem 
parte de um acordo entre a Corte e o Mi-
nistério do Planejamento para pagar as 
dívidas de URV em quatro exercícios. 
Esse montante recebido pelo TRT-2 faz 
parte da segunda parcela.

Este passivo foi conquistado com uma 
forte greve em 2000, às vésperas das 
eleições, portanto é mais uma conquista 
da categoria e do Sintrajud.

De acordo com a administração os 
passivos serão pagos entre o final de 
março e o começo de abril, entretanto, 
o TRT-2 ainda não informou o quanto 
desse montante será destinado aos ser-

vidores e o quanto será destinado aos 
magistrados. Na sexta-feira, dia 25 de 
março, o Sintrajud requereu o acesso a 
essas informações do tribunal.

Nos últimos anos, os magistrados rece-
beram a maior parte dos recursos (mes-
mo sendo em número inferior ao dos 
servidores) ao passo que os servidores 
receberam a menor parte dos recursos. A 
diretora do Sintrajud Leica Silva lembra 
que parte dos passivos devido aos ma-
gistrados é mais recente do que a aqueles 
devidos aos servidores. “É preciso que 
se priorize o pagamento dos passivos 
mais antigos”, defende.

Ela afirma que o Sintrajud está cobran-
do a administração para que os passivos 
sejam pagos de forma igualitária aos ser-
vidores.

A decisão da Administração de extinguir o atendi-
mento ambulatorial, realizados nos prédios da Justi-
ça Federal, vai prejudicar centenas de servidores. O 
atendimento sempre foi realizado nessas unidades e, 
de acordo com a categoria, não há justificativa para 
sua extinção.

Segundo dados da própria administração, somen-
te em 2010 foram realizados mais de 7 mil procedi-
mentos, com atendimento médio diário de 15 a 20 
pessoas.

Como parte da luta para manter os ambulatórios, o 
Sintrajud está realizando um abaixo-assinado reivin-
dicando a manutenção dos ambulatórios existentes 
dentro dos prédios da Justiça Federal e a ampliação 
do serviço para os demais fóruns. O abaixo-assinado 
pode ser acessado no site do Sindicato www.sintra-
jud.org.br.

Servidores realizam abaixo-
assinado contra fechamento dos 

ambulatórios da JF

trabalhadoras terceirizadas do TRF3 recebem cestas doadas pela categoria

Kit Gaion



Sede: Rua Antonio de Godoy, 88/16º - São Paulo/SP - CEP 01034-000 - tel. (11) 3222 5833 - fax 3225 0608 - e-mail: sintrajud@sintrajud.org.br / Subsede Baixada Santista: R. Proost de Souza, 35 - Santos/SP - cep 11040-090 - 
e-mail: sintrajudsantos @uol.com.br - tel. (13) 3238 3807 / Subsede Barra Funda: R. Marquês de São Vicente, 235 - 19º and. - Bl. B - B. Funda/SP - cep 01139-001 - e-mail: subbarrafunda@sintrajud.org.br - tel. (11) 3392 3728 
/ 3525 9672  Editora: Jocilene Chagas Jornalistas:  Carlos Eduardo Batista Colaboradores: Hélcio Duarte Filho  Diagramador: Fábio Fernando Tiragem: 13.000 

DIRETORIA: Ana Luiza de Figueiredo Gomes; Ana Maria Fevereiro; Antonio Carlos Correia; Antonio dos Anjos 
Melquiades; Cleber Borges de Aguiar; Démerson Parreira Galvão Dias; Eliseu da Silva Trindade; Erlon Sampaio de 
Almeida; Inês Leal de Castro; Jorge Costa; Leica Cláudio Silva; Maria Angélica Olivieri; Maria Cecília Pereira; Marcelo 
Penna Kagaia; José Carlos Sanches.

        ornal do
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Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo

A jornada nacional de lutas da quarta-feira (23) movi-
mentou o Judiciário Federal e o MPU em pelo menos 16 
estados do país mais o Distrito Federal e levou ao Pla-
nalto, ao Congresso e ao STF um aviso: a manutenção 
da política de ‘reajuste zero’ e a recusa do governo em 
negociar a tramitação do PCS levará a categoria outra vez 
à greve.

As mobilizações conseguiram recolocar a revisão dos 
planos de cargos e salários em evidência em Brasília, 
onde houve pressão no Congresso e um ato público em 
frente ao Supremo Tribunal Federal. Dirigentes da Fena-
jufe e de sindicatos estaduais foram recebidos pelo novo 
presidente da Comissão de Finanças da Câmara, Cláudio 
Puty (PT-PA), pelo presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, Ari Pargendler, e pelo diretor-geral do STF, Alci-
des Diniz. Dessas reuniões não saíram propriamente de-

cisões concretas sobre o PCS, mas foram iniciativas que 
pressionam pelo reinício das negociações. Representando 
o Sintrajud estava Antonio Melquiades, que também é di-
retor da Fenajufe.

No STF, o diretor-geral disse aos servidores, que co-
braram iniciativas do STF pelo PCS, que está sendo pre-
parado um memorial com dados, estudos comparativos e 
argumentos favoráveis ao projeto, que será entregue por 
ele à ministra do Planejamento, Miriam Belchior e talvez 
à Casa Civil.

Com o presidente da Comissão de Finanças da Câmara, 
os servidores cobraram a tramitação do PCS e colocaram 
na pauta da reunião o PLP 549/09, projeto que congela 
os salários dos servidores por 10 anos, e que, se aprova-
do, inviabiliza o PCS-4. O deputado disse desconhecer a 
matéria e que ela não seria prioridade da comissão nesse 

momento, mas os dirigentes sindicais ressaltaram que as 
declarações e medidas do governo indicam que há inte-
resse do Planalto em aprová-lo.

Na reunião com o presidente do STJ, os servidores so-
licitaram apoio ao projeto e cobraram empenho do Judi-
ciário para que ele volte a tramitar. Pargendler disse que 
apoia a proposta e prometeu conversar sobre isso com o 
presidente do STF, Cezar Peluso.

Ao analisar o dia de mobilização pelo PCS, Antonio 
Melquíades, diretor do Sintrajud e da Fenajufe, disse con-
siderar positivo, mas ressalta a necessidade de avançar 
muito na participação. “Foi o começo, chamou a atenção, 
mas tem que crescer muito, os ataques que estão vindo aí 
são muito violentos”, alertou. Para forçar Peluso a nego-
ciar com o governo será preciso “uma greve forte, não dá 
para ser meia bomba”, avalia.

Dia de protestos alerta Peluso e Dilma que reajuste zero levará 
categoria à greve

Houve festa, ansiedade, emoção. Palavras 
de ordem foram cantadas acompanhadas de 
declarações de que a luta continuará. Teve 
tudo isso na libertação dos 13 manifestan-
tes encarcerados por três dias, após o ato no 
consulado dos Estados Unidos, ocorrido na 
sexta-feira (18), e que ficaram conhecidos, 
dentro e fora dos presídios, como ‘presos do 
Obama’, referência à repressão aos protes-
tos durante as visita do presidente dos EUA 
ao Brasil. 

Eles foram soltos em diferentes horários 
entre a noite de domingo (20) e a de se-

gunda-feira (21). Todos saíram sob habeas 
corpus, obtidos pelos advogados em meio 
a uma campanha política nacional contra 
as prisões. O primeiro foi o estudante de 
17 anos, ainda na noite de domingo. Ele se 
encontrava na triagem que o encaminharia 
ao Instituto Padre Anchieta, na Ilha do Go-
vernador. Na segunda-feira, por volta das 
14 horas, saiu Maria de Lourdes, uma apo-
sentada de 69 anos, conhecida como “Vovó 
Tricolor”, referência à militância ativa que 
tem na torcida do Fluminense. Ela dividia a 
cela, em Bangu 8, com outras duas jovens 

presas após o protesto, que saíram poucas 
horas depois, por volta das 19 horas, junto 
com o advogado José Eduardo, também 
preso no local. 

Aos conversar com os jornalistas, a 
aluna de História da Arte na Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) 
não poupou críticas à presidenta do 
Brasil. “O que surpreende é que [ela] 
participou de manifestações e foi pre-
sa política”, disse Gabi. 

Rafael, que é professor, disse que a pri-
são foi política e que a presidenta Dilma 

Rousseff fez os primeiros presos políticos 
de sua gestão para agradar a Obama e ao 
imperialismo. Também falaram Gualberto 
Tinoco, o Pitel, José Eduardo e Thiago. 
“É um desrespeito não só à liberdade de 
manifestação, mas também à soberania 
nacional, é uma vergonha o que esse go-
verno está fazendo neste país”, disse o ad-
vogado José Eduardo, detido após o ato 
no consulado quando, alega, tentava pres-
tar assessoria a dirigentes do Sindicato 
dos Profissionais de Educação (Sepe-RJ), 
onde trabalha. 

A partir de 7 de abril começará mais uma Oficina 
de Iniciação Teatral para os servidores do Judiciário 
Federal. As oficinas acontecerão às quintas-feiras, 
das 20h às 22h30. Qualquer pessoa do Judiciário 
pode participar; basta comparecer no auditório 
do Sindicato munido de roupa adequada para a 
prática teatral. Ao término da oficina, os alunos 
irão fazer parte do elenco do Grupo Erga-Omnes 
e participarão da montagem do espetáculo: Poética 
da Liberdade.

O projeto teatral do Sintrajud teve seu início em 
2008 e de lá para cá foram realizadas três Oficinas 
Teatrais, sendo que a primeira, resultou na criação 
do Grupo Teatral Erga-Omnes.

Em 2008 com a criação do grupo de teatro, foram 
realizadas duas atividades teatrais – a primeira foi 
a performance: Uma Jornada de Humilhações e 
no encerramento anual o grupo estreou parte do 
espetáculo: Nas Sombras da Cidade.

Segundo o diretor da oficina, Jairo Maciel, 
como proposta para o ano de 2010, iniciou-se às 
atividades a partir de fevereiro, divulgando a terceira 
Oficina Teatral e cronograma de apresentações da 
performance Uma Jornada de Humilhações e do 
espetáculo Nas Sombras da Cidade, ao mesmo 
tempo em que se iniciou a pesquisa de linguagem 
para o próximo espetáculo Liberdade, Liberdade.

A estréia de Liberdade, Liberdade se deu no final 
do ano passado e teve como local, o Espaço dos 
Sátiros -2 com um grande público.

Em 2011, o Grupo Erga-Omnes voltou suas 
atividades  e ao mesmo tempo discute sua nova 
proposta de montagem.

“É importante salientar que este será um ano 
de muitas lutas e para isso, estamos propondo a 
continuidade do espetáculo Liberdade, Liberdade 
e Uma Jornada de Humilhações nas frentes de 
intervenções do Sindicato”, ressaltou Jairo..

Dia Nacional de Luta teve manifestações por todo país e ato no STF, onde o diretor-geral disse aos servidores que 
prepara um dossiê para levar ao Planejamento

Emoção e protesto marcam libertação de presos ‘de Obama’ no Rio
Manifestantes do ato no consulado dos EUA obtêm a liberdade após campanha 

nacional de solidariedade

Curso de teatro do Sintrajud começa dia 7 de abril. Participe!

Grupo de teatro do Sintrajud em apresentação do final de 2009 


