
Omissão de Peluso pode nos levar ao congelamento 
por mais longos anos... Você vai aceitar isso?

Governo aprova relatório preliminar sem emendas. Servidores prometem mais pressão e greve.
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O Relatório Preliminar para Lei Orçamentária de 
2012 foi aprovado, mas o parecer inicial, ainda 

deixa uma “janela” que pode ser usada pelo Relator 
Geral, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), para in-
cluir eventuais reajustes de servidores públicos. 

Orçamento ainda está “em aberto”. Fortalecer a greve até aprovação do PCS

Veja o Cronograma do Orçamento 2012
28/11 – Apresentação, publicação, distribuição e votação dos Relatórios Setoriais.
15/12 – Apresentação, publicação, distribuição e votação do Relatório do Relator Geral.
20/12 – Encaminhamento do Parecer da Comissão Mista do Orçamento à Mesa do Congresso Nacional.
22/12 – Implantação das decisões do Plenário do Congresso Nacional.

Por Hélcio Duarte Filho e 
Caê Batista

Foi numa sessão es-
vaziada, mantida so-
mente por um acordo 

entre parlamentares, que o 
governo conseguiu aprovar 
o relatório preliminar para 
Lei Orçamentária de 2012. 
Relatório esse que não re-
serva recursos para a apro-
vação do PCS.

Os servidores deixaram 
o Plenário 2 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, 
onde transcorria a sessão, 
visivelmente irritados e in-
satisfeitos, mas cantando 
palavra de ordem que pro-
metia mais greve e mobili-
zação.

Não seria para menos, a 
maioria das emendas que 
incluíam no texto a previ-
são para o PCS nem chegou 
a ser apreciada. O único 
destaque neste sentido que 
foi votado acabou rejeita-
do. A forma como a votação 
foi encaminhada pelo presi-

dente da CMO, senador Vital 
do Rêgo (PMDB/PB), foi alvo 
de críticas de servidores e 
de alguns parlamentares.

O texto preliminar apro-
vado desagradou aos ma-
nifestantes, mas, como 
previsto no parecer inicial, 
deixa uma “janela” que 
pode ser usada pelo relator, 
deputado Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), para incluir eventu-
ais reajustes de servidores 
públicos.

É aí que o PL6613/09 
pode ser encaixado, antes 
da votação do relatório de-
finitivo, indicada para acon-
tecer até dezembro. Esta 
prerrogativa está prevista 
no item 36.3 do Projeto de 
Lei Orçamentária (LOA), 
mas, por si só, não represen-
ta certeza de nada.

Governo joga pesado 
para impedir PCS

Não havia grandes ex-
pectativas quanto à inclu-
são explícita de previsão 
de recursos para o PCS no 

relatório pre-
liminar. Mas o 
modo como 
o tema foi 
tratado pelos 
parlamenta-
res governis-
tas deixou os 
s e r v i d o r e s 
ainda mais 
indignados.

O único 
d e s t a q u e , 
que aponta-
va um parce-
lamento em seis vezes, teve 
uma votação muito confusa, 
que deu margem a reclama-
ções e polêmicas. Antes da 
votação, Arlindo Chináglia, 
relator-geral do projeto, e 
o deputado Gilmar Macha-
do (PT-MG), vice-líder do 
governo no Congresso, che-
garam a ameaçar retirar do 
texto a tal “janela” para os 
reajustes caso as emendas 
favoráveis ao PCS fossem 
mantidas.

O fato é que o governo 
jogou pesado para impedir 

a aprovação 
de propostas 
que contem-
plassem os 
ser v idores. 
Para contor-
nar a ameaça 
de obstrução 
por parte da 
oposição, o 
governo ce-
deu em vá-
rios pontos 
para atender 
a emendas 

do PSDB e do DEM, dentre 
elas a que aumenta em R$ 2 
milhões o valor das emen-
das individuais de parla-
mentares. Mas não baixou 
guarda quanto a questões 
salariais ou ligadas a au-
mento de aposentadorias.

Fortalecer e ampliar a 
greve, para pressionar 

presidente Peluso a 
entrar em cena

O resultado da votação 
confirma que o governo de 
Dilma Rousseff segue em-

penhado em barrar o PCS e 
conta com o apoio de mui-
tos parlamentares do PT. 
Nas gestões feitas em Brasí-
lia, os servidores ouvem dos 
deputados que há a neces-
sidade de um acordo entre 
o Judiciário e o Executivo.

Por isso, a postura do 
presidente do STF, ministro 
Cezar Peluso, pode ser de-
cisiva. Caso o ministro se 
mantenha omisso, postura 
adotada até o momento, 
poderemos amargar o con-
gelamento salarial por mais 
outros longos anos. Por ou-
tro lado, se fortalecermos e 
ampliarmos a greve em cada 
local de trabalho, visando a 
construção da maior parali-
sação nacional que o Judici-
ário já viu, poderemos fazer 
com que o chefe máximo 
do Poder se movimente em 
nossa defesa.

Todos à Brasília dia 23
Embora visivelmente irri-

tados e insatisfeitos, os ser-
vidores que estiveram em 

Brasília não expressavam 
desânimo nem sinal de de-
sistência. Ao contrário, en-
cerraram o ato prometendo 
ampliar a greve, que já al-
cança 20 estados do país, e 
aumentar a pressão.

Além da mobilização co-
tidiana no Congresso, que 
deve continuar, o Comando 
Nacional de Greve aprovou 
uma manifestação na capi-
tal do país para acontecer 
no dia 23 de novembro, que 
cobrará do presidente do 
STF uma atitude mais incisi-
va pela aprovação do PCS.

A data coincide com 
o prazo final para a apre-
sentação de emendas ao 
relatório definitivo, que se 
iniciará no dia 14. Também 
começa agora a fase das ne-
gociações para conclusão 
dos relatórios setoriais para 
o Orçamento, considerada 
uma das mais importantes 
no processo de tramitação 
da LOA. O Orçamento ainda 
está “em aberto” e é preciso 
fortalecer a greve.

A presença dos 
servidores, que 

“levaram” a greve 
nacional à Câmara, gerou 
constrangimento entre 
deputados que declaram 
apoiar a reivindicação da 
categoria e pôs a luta pelo 
fim do congelamento no 
centro dos debates.

Assembleia 
estadual, 

17, às 14h, 
em frente 
ao Fórum 

Trabalhista 
Ruy Barbosa. 

Organize sua 
caravana e 

traga sua faixa 
de greve.
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Categoria repudia a postura omissa do ministro 
Cezar Peluso, quanto às negociações ao PCS-4. 
Presidente do STF diz que confia no Congresso 
Nacional para aprovação do projeto

Denise Alves 
JF Pedro Lessa
“Além da omissão do 
ministro Peluso, temos a 
intransigência da presidente 
Dilma. A pretensão do Exe-
cutivo é rebaixar a categoria 
dos servidores públicos, com 
este descaso e desinteresse, 
desvalorizando o nosso 
trabalho, estudo e empenho. 
Tudo o que fazemos no dia 
a dia, pretendendo honrar o 
serviço público, agora estão 
querendo nos desonrar com 
essa atitude omissa”  

Marco Antonio Manetti – 
JF Campinas
“Espero que Peluso não 
faça da sua história como 
uma pessoa omissa, pois 
tem anos de Judiciário. Es-
pero que possamos lembrá-
lo como uma pessoa que 
agiu no momento certo 
e de forma certa. Caso 
contrário, eu acredito que a 
sua estirpe, caso venha tê-
lo será comprometida e seu 
nome não será lembrado 
com confiança”   

Regina Fanti – Fórum 
das Execuções Fiscais
“Peluso poderia ter um 
pouco mais de empenho 
nas negociações, 
inclusive em relação ao 
respeito e a independên-
cia do Judiciário” 

Renata Fortunato Ferrei-
ra – Fórum Criminal
“Precisamos fazer a nossa 
parte. Se Peluso não tem 
capacidade de assumir o 
papel que lhe cabe, deveria 
abandonar o cargo e deixar 
alguém competente em seu 
lugar. Quanto à confiança 
no Congresso para aprova-
ção do PCS, só quem está 
lá dentro é quem confia 
quem está fora não dá para 
confiar”  

Rita de Cássia Antonia 
– JEF Jundiaí
“Está faltando respeito 
aos servidores que cons-
tituem o juizado e falta 
de reconhecimento pelo 
trabalho e dedicação. 
Quem preside e poderia 
tomar partido nos aju-
dando nessa campanha 
é o que mais tem ficado 
em silêncio”

Agora são 21 
sindicatos em greve 
até aprovação do 
PCS. Veja o mapa 

Verônica Cavalcante 
Maciel – JT Santos
“O momento da greve agora 
é crucial, o momento não 
pode ser de refluxo e sim de 
fortalecimento. Precisamos 
aumentar nossa energia 
para conseguirmos a finali-
dade maior que é aprovação 
do nosso projeto. Sem o for-
talecimento do movimento 
não teremos PCS nem hoje e 
nem daqui a 10 anos” 

Maria de Lourdes – JT 
Barra Funda
“A postura omissa de 
Peluso não é novidade 
pra gente, infelizmente 
é a postura adotada 
desde o início das 
negociações. Não confio 
no Congresso Nacional, 
Peluso está lavando as 
mãos quanto às nego-
ciações para aprovação 
do PCS-4”

 Joca Duarte

Fotos: Jesus Carlos

Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Amazonas, 
Roraima, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, 

Pernambuco, Justiça do Trabalho da 15ª Região, Rio 
de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Piauí, Minas Gerais, 
Alagoas, Ceará, Rondônia, Acre, Goiás, Espírito Santo e 
Rio Grande do Norte.

Mais do que palavras, categoria cobra do STF 
uma postura em defesa de seus servidores. 

Por que pressionar o Supremo Tribunal Federal para aprovação do PCS-4?

Por Juliana Silva

O papel institucional 
do STF sobre o reajuste 
dos servidores

Constitucionalmente, 
o Poder Judiciário tem 
autonomia orçamentária, 
administrativa e finan-
ceira, cabendo, portanto, 
ao STF a inclusão no seu 
orçamento, as despesas 
próprias do Judiciário.

Mas, é preciso lembrar, 
este ano a presidente 
Dilma Rousseff realizou 
cortes na proposta orça-
mentária do Poder Judi-
ciário para 2012. Tal me-
dida é inconstitucional, 
pois fere a autonomia 
orçamentária e financei-
ra ao Judiciário. 

A história mostra que 
o PCS só sai com luta

Os PCS I, II e III foram 
conquistados com muita 

disposição de luta e mui-
tos dias de trabalhos pa-
ralisados.

Aprovação do PCS I: 
Iniciou-se a luta pela a 
sua aprovação em 1994 
e o projeto só veio ser 
sancionado em 1996, nas 
vésperas do Natal. Foram 
quase 2 anos de intensa 
mobilização até a sua 
aprovação.  

Aprovação PCS II: No 
ano de 2002 foram mar-
cados por 47 dias de gre-
ve “que abalaram o judi-
ciário” até a aprovação 
do projeto. A sua apro-
vação derrotou aspectos 
fundamentais do projeto 
neoliberal imposto pelo 
então presidente Fernan-
do Henrique Cardoso.

Aprovação do PCS 
III: A luta pelo PCS III foi 

a primeira vez em que os 
servidores enfrentaram 
o governo Lula. Naque-
le momento, houve um 
impasse muito grande 
entre o Poder Executivo 
e o Poder Judiciário em 
torno do orçamento, 
que foi resolvido com 2 
meses de greve e mui-
tas mobilizações. O PCS 
III foi sancionado em 
dezembro de 2006.   

Ministro Cezar Pe-
luso, certamente não 
deixará saudades

Prestes a deixar a 
presidência do STF, de-
vido à sua aposentado-
ria, Peluso não deixará 
saudades. Quando Dil-
ma vetou o orçamento 
do judiciário na LOA, o 
“passo mais largo” de 
Peluso foi o envio de um 
oficio, perguntando “se 
Dilma pretendia incluir 

na proposta orçamentá-
ria para o próximo ano 
recursos para garantir 
os reajustes dos juízes e 
funcionários”. 

Mais do que palavras, 
a categoria espera do 
presidente do STF uma 
postura mais incisiva 
em defesa de seus tra-
balhadores.

 
Intensificar a cam-

panha “Carta aos Mi-
nistros” 

É necessário pressio-
nar toda a Cúpula do 
Judiciário para a apro-
vação do PCS-4. Está 
disponível no site do 
sindicato (www.sintra-
jud.org.br) o link com os 
endereços eletrônicos 
dos Ministros do STF, 
para que a categoria 
envie mensagem e exija 
o fim do congelamento 
salarial.
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Assembleia estadual, 17, às 14h, em frente 
ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

08.11 - Assembleia em frente às Execuções Fiscais mantém a greve por tempo indeterminado

Com o orçamento da CMO “em aberto” e o crescimento da greve em todo país, todos os 
servidores estão convocados a fortalecer a paralisação até aprovação do PCS.

Nesta quinta (17), 
acontecerá mais 
uma Assembleia es-

tadual, às 14h em frente ao 
Fórum Trabalhista Ruy Bar-
bosa. Este será o momento 
dos grevistas avaliarem os 
rumos das negociações do 
projeto de reposição sala-
rial e exigir do Supremo Tri-
bunal Federal, que assuma 
as negociações para por 
fim ao impasse de conge-
lamento salarial.

Veja o calendário 
de atividades da greve 
16/11 – Sessão na Co-
missão de Finanças e 
Tributação, os servido-
res que irão para Brasília 
deverão pressionar os 
parlamentares da pasta 
de orçamento para apro-
vação do PCS-4. Também 
deverão buscar apoio no 
Congresso para que seja 
fechado um acordo orça-

Caravana para o Ato Nacional em Brasília, dia 23. Participe!
O sindicato enviará caravana à Brasília para que a categoria participe do ato e exija dos três poderes a aprovação imediata do PCS-4. Também será realizado traba-

lho de pressão no Supremo Tribunal Federal, para que a Cúpula do Judiciário assuma as negociações do PCS, além do trabalho de convencimento que os servidores 
deverão fazer junto aos parlamentares que compõem da CFT e CMO. 

O objetivo do sindicato é enviar 02 ônibus com saída dia 21 e retorno no dia 24. Os interessados deverão se inscrever até o dia 17, às 15h. A inscrição pode ser feita 
com o comando de greve local ou no departamento Sociocultural, no telefone (11) 3222-5833. 

 Joca Duarte

mentário, que inclua os 
valores do PCS no relató-
rio final da LOA. 

16/11 – Reunião do Coman-
do de Greve Nacional na 
sede da Fenajufe, em Brasília. 

17/11 – Assembleia Es-
tadual do Sintrajud, para 
avaliação do andamento 
do PCS no Congresso e 
ampliação do movimen-
to para pressionar o STF 
a assumir as negociações 
para por fim ao congela-
mento salarial.

23/11 – Ato Nacional em 
Brasília para exigir a apro-
vação imediata do PCS. 
Será realizado um gran-
de protesto na Praça dos 
Três Poderes, abrangen-
do o Palácio do Planalto 
do Planalto, o Supremo 
Tribunal Federal e o Con-
gresso Nacional. 

Por que a crise econômica afeta 
diretamente os servidores públicos?

Desde que estourou a bolha especulativa nos EUA, em 2008, houve uma verdadeira 
ofensiva contra direitos e garantias aos servidores. No Brasil, Dilma ataca antecipadamente.

Por Caê Batista

“Nenhuma corrente 
é mais forte do que o 
seu elo mais fraco”. Esse 
ditado inglês dá conta 
do risco de ‘contágio’ à 
economia mundial devi-
do à dramática situação 
econômica dos países da 
Zona do Euro. A mesma 
situação já era vista na 
Grécia, e agora fica mais 
gritante quando crescem 
os rumores de que a Itá-
lia não vá conseguir hon-
rar as suas dívidas. Sendo 
a terceira economia do 
bloco europeu, outros 
países do continente não 
seriam capazes de um 
resgate, como aconteceu 
com a Grécia.

Silvio Berlusconi aca-
bou deixando o poder 
porque os “mercados” 
não confiavam nele para 
levar adiante os planos 

de austeridade. O desa-
fio, dizem os “analistas”, é 
reduzir a dívida do setor 
público italiano sem pri-
var o país do crescimento 
que necessita para conti-
nuar pagando a dívida.

Na Grécia, semanas 
antes, George Papan-
dreou, então primeiro 
ministro do país, suge-
riu a realização de um 
plebiscito popular para 
saber o que os gregos 
acham do pagamento da 
dívida. Caiu!

Os grandes meios de 
comunicação tratam da 
situação de endividamen-
to dos Estados como um 
problema de má gestão. 
Como se os direitos traba-
lhistas, previdenciários que 
os trabalhadores europeus 
ainda possuem fossem os 
responsáveis pela econo-
mia mundial ter se tornado 
um “cassino”.

O problema é anterior, mas ficou evidente 
com a crise do sub-prime, nos EUA, em 

2008. Naquele momento, para garantir a flui-
dez do mercado, os Estados (EUA, França, Gré-
cia, Itália, Brasil, entre outros) deram trilhôes 
de dólares aos bancos.

Um Estado, para obter esses recursos, emite 
títulos da dívida pública e os vende nos mer-
cados de ações. Esse foi o mecanismo utilizado 
para “salvar” os bancos em 2008. Assim, uma 
dívida que era privada, de bancos e empresas, 
tornou-se uma dívida pública dos Estados.

A partir daí, os Estados precisariam garantir 
aos investidores que teriam recursos suficien-
tes para saldar os títulos emitidos. Assim, co-
meçam uma série de ataques aos direitos dos 
trabalhadores, principalmente do serviço pú-
blico, em diferentes países: reduções salariais 
e nas aposentadorias, mudanças nos mecanis-
mos para obtenção da aposentadoria, demis-
sões de servidores, atrasos nos salários.

Como uma dívida privada 
se tornou pública?

Por aqui, anualmente, cerca de 42% do que é produ-zido vai para o pagamento dos serviços da dívida pública (dívida externa e interna). Fazendo uma espé-cie de trabalho preventivo, a presidente Dilma Rousseff colocou na ordem do dia a aprovação da Desvincula-ção das Receitas da União (DRU). O tema foi aprovado no primeiro turno no Plenário da Câmara dia 09/11. Agora, precisa passar por mais turno na Câmara, depois por dois turnos no Senado. Esse mecanismo permitirá o desvio de 20% de tudo o que é arrecadado para o pagamento da dívida pública brasileira.
Também não é por acaso que Dilma quer apro-var o PLP 549/09, pois congela os salários dos ser-vidores por 10 anos. No mesmo sentido o governo tem jogado muito peso para a aprovação do PL 1992/07, que limita o valor das aposentadorias dos servidores ao teto pago aos beneficiários do INSS. Quem quiser ganhar algo mais, precisaria aderir a um fundo de pensão, o Funpresp.

Resta alguma dúvida de que as negativas de Dilma em torno do PCS podem mudar sem uma forte greve?

E no Brasil?
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Dia Nacional da Consciência Negra. 
Seminário “Poder Judiciário e Racismo”

Atividade do Sintrajud será no dia 26, 9h, no auditório do sindicato.

Por Juliana Silva 

A data de 20 de novem-
bro faz referência ao dia 
da morte de Zumbi dos 

Palmares, em 1695, pelas mãos 
de tropas portuguesas. Durante 
14 anos, ele comandou a resis-
tência de milhares de negros 
contra a escravidão, no Quilom-
bo dos Palmares, localizado na 
Serra da Barriga (Alagoas).

O Coletivo de Formação e 
Luta Contra a Opressão/Sintra-
jud, todos os anos homenageia 
aqueles que lutam pela igual-
dade racial e que discutem to-
das as formas de preconceitos 
que persistem em nossa socie-
dade no século XXI. 

Este ano o debate será sobre 
“Poder Judiciário e Racismo”. A 
atividade está marcada para o dia 
26, às 9h, no auditório do sindica-
to. Rua Antonio de Godoy, 88, 15ª 
andar, Centro. São Paulo/SP. 

O evento contará com cinco 
apresentações de temas que 
refletem a luta contra o pre-
conceito e o racismo no Brasil.

“Racismo e Direito: uma 
contradição?”. Palestrante Sil-
vio Luiz de Almeida (Advogado 
e Doutor em filosofia e teoria 
geral do direito pela faculdade 
de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP). 

“Racismo e Bulliyng: signi-
ficados estratégicos num país 
racista”. Palestrante Luzia de 
Souza (Professora da Educação 

Básica II, titular do Cargo Efeti-
vo na rede pública de ensino 
no estado de São Paulo, com 
especialização para o Ensino 
do Magistério)

“Racismo no Mercado de 
Trabalho”. Palestrante Wilson 
Silva (Líder do GT de Negros 
e Negras da Central Sindical e 
Popular – Conlutas (CSP-Con-
lutas) e mestre em Cinema).

 “Racismo e desqualificação 
para Injúria Racial: suas con-
sequências. Palestrante Marco 
Antônio Zito Alvarenga (Ad-
vogado e Procurador Federal, 
presidente do Conselho de 
Participação e Desenvolvimen-
to da Comunidade Negra do 
Estado de São Paulo). 

“A omissão da questão ra-
cial no meio sindical”. Pales-
trante Antônio Carlos Moreira 
(Servidor do Tribunal Regional 
Federal 3ª e integrou a primei-
ra diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo 
– Sintrajud)

 O objetivo deste seminário 
é discutir o Direito não só como 
instrumento de dominação 
de classe, mas também como 
uma ferramenta de dominação 
racial, ou seja, de proteção de 
uma sociedade branca.

Para os membros do Coleti-
vo de Formação e Luta Contra  
a Opressão, ao debater esta 
dupla infelicidade, numa so-
ciedade racista como a nossa, 

o seminário assume uma tarefa 
bastante difícil.

 
Presença de trabalhadores e 

trabalhadoras negros e negras 
na categoria do Judiciário 

Federal de São Paulo. 
O censo do servidor, realiza-

do pela Justiça Federal de São 
Paulo, disponível na “Justiça em 
Revista”, traça o perfil do servi-
dor público lotado na seção ju-
diciária. Os dados apresentam 
a “invisibilidade” dos negros 
que ingressaram no Judiciário. 

A pesquisa foi realizada a par-
tir das informações dos prontu-
ários de quase quatro mil ser-
vidores. Os dados revelam que 
dos 3.905 servidores pesquisa-
dos, há 2.150 mulheres e 1.755 
homens. Sendo que 3.312 se 
declaram com pele “branca”. 

Ainda sobre este dado, “cor 
da pele”, o gráfico mostra que 
84% dos servidores se declaram 
de pele branca e apenas 3% ne-
gras e 9% pardas. Diante destes 
dados, é possível afirmar que há 
uma desigualdade sem prece-

dente sobre o ingresso de traba-
lhadores negros no Judiciário.

O servidor Francisco Antero, 
um dos membros do Coletivo 
de Formação e Luta Contra as 
Opressões, considera que os 
dados apresentados podem 
ser ainda mais falaciosos, pois 
“não considera que destes 12% 
(negros e pardos), podem estar 
em vias de se aposentar”.

Com a conquista dos PCS I, II 
e III e o respectivo aumento do 
poder aquisitivo da categoria, 
é possível dizer, entre outras 
reflexões, que o percentual de-
monstrado reflete a realidade 
do todo o Judiciário, mas se 
formos nos basear apenas nos 
últimos 10 anos a nomeação 
de servidores brancos supera 
em muito os 95%. 

“Isso se dá em função da 
maior disponibilidade em que 
estes aprovados têm em es-
tudar e se preparar. A história 
dos estudantes negros e ne-
gras deste país é uma história 
de trabalho árduo, trabalho 
este que acaba por interferir 
num melhor preparo para as 
provas de concurso, as quais 
estão cada vez mais concorri-
das”, diz Antero.

 Dia da morte de Zumbi dos 
Palmares é reconhecida 

por lei, mas Brasil nega sua 
própria história

A presidente Dilma Rousse-
ff sancionou a criação do Dia 
Nacional de Zumbi e da Cons-
ciência Negra. Entretanto, a Lei 
12.519/2011, não considera a 
data feriado nacional. 

Negar o feriado nacional do 
dia 20 de novembro, data que 
deveria ser lembrada pela dí-
vida cultural e social que todo 
brasileiro tem com os povos 
negros, é negar a nossa pró-
pria história.

Em sua estréia, time das Execuções Fiscais não perde 
nenhuma e leva 8ª Copa de Futebol do Sintrajud

Eletrizante a final da 8ª Copa de Futebol do Sintrajud. Com 3 a 
3 no tempo normal, Execuções Fiscais e Bororoska foram para 

os pênaltis. Ali, brilhou a estrela do goleiro do time das Execuções, 
que defendeu seis cobranças. Dessas, quatro foram anuladas, pois 
ele se movimentou. O placar das penalidades ficou 3X1 para a 
equipe campeã.

Em 3º lugar ficou o Amantes da Pelada e em 4º Bem Bolado 1. 
O artilheiro do torneio foi o atacante Ricardo, do Bem Bolado, e o 
Goleiro menos vazado foi Ediesson, Amantes da Pelada.

Invicto, e com uma mulher como técnica, time das Execuções Fiscais 
comemora título do 8ª Copa de Futebol do Sintrajud
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Comemoração do Dia da Consciência Negra do ano passado contou atividades culturais
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