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Por Caê Batista

Começar uma greve, 
enquanto outros 
estados ainda não 

pensavam em fazê-lo 
não é fácil. Nós fizemos. 
Enfrentar um Poder Exe-
cutivo com amplo apoio 
parlamentar também não 
é simples. Nós estamos 
fazendo. Agüentar a omis-
são do Poder Judiciário, 
que até agora não fez mais 
do que soltar poucas pala-
vras ao vento em defesa 
do nosso reajuste, é difícil. 
E nós estamos suportan-
do. Tudo isso por quê? 
Porque não temos outra 
opção. Se não fizermos 
isso, nossos salários per-
manecerão congelados.

Embora pequenas, exis-

A força do governo Dilma dentro do Congresso 
Nacional é grande. Por isso, o relatório do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2012 teve todas as emendas rejeitadas. 
Mas ainda é possível que sejam apresentadas emendas 
nas Comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do 
Senado. Por isso, parte do trabalho dos colegas que estão 
em Brasília são as gestões sobre Deputados e Senadores 
para que apresentem emendas ao relatório da PLOA.

O Comando Nacional de Greve também está 
buscando o Diretor Geral do STF, Alcides Diniz, para 
cobrar posicionamento do presidente do STF, ministro 
Cezar Peluso, sobre o PCS.

A campanha continua. Para enviar a mensagem basta entrar no site do Sintrajud www.sintrajud.org.
br e acessar o link “Carta aos Ministros”. Vamos exigir dos ministros do STF que assumam imediatamen-
te as negociações para aprovação do nosso PCS. 

Hoje, são mais de 20 
estados em greve. Nesta 
semana poderemos ter 
um grande reforço: os 
trabalhadores de Brasília 
participam do Ato Na-
cional, na quarta-feira, 
dia 23. É a primeira vez, 
nesses mais de 50 dias de 
paralisação, que os servi-
dores da Brasília partici-
pam de uma assembleia.

Do Ato Nacional par-
ticipam delegações de 
todo Brasil, daqui de São 
Paulo serão dois ônibus. 
A manifestação tem o 
objetivo de aumentar a 
pressão sobre a cúpula 
do Judiciário, o Legislati-
vo e o Executivo.

Outra intenção da 
delegação de São Pau-
lo é pressionar a direção 
do Sindjus-DF para que 

tem algumas movimenta-
ções em Brasília, que são 
resultado dos mais de 50 
dias de greve. Estamos 
entrando na reta final, fal-
tam apenas quatro sema-
nas para o recesso e uma 
adesão em massa neste 
momento poderá virar 
a mesa. Aquele colega 
que ainda não participou, 
deve fazê-lo agora. Não 
podemos esperar mais, 
cada local de trabalho 
precisa discutir a adesão 
imediata à greve.

A nossa história ensi-
na que só conseguimos 
vencer o congelamento 
salarial com mobilização 
e luta. Não é diferente 
dessa vez. Por isso, a par-
ticipação de todos é fun-
damental. 

Servidores de Brasília 
precisam vir para a greve

venha para a luta, pois a 
política de “blindar” o go-
verno Dilma, que tem sido 
feita até agora, pode nos 
levar à derrota. Os traba-
lhadores de São Paulo, em 
assembleia, aprovaram 
chamar os colegas do DF a 
aderirem ao movimento.

O Comando de Greve 
opina que para superar a 
intransigência do Gover-
no Dilma, a subserviência 
do Congresso Nacional e 
a omissão do Judiciário é 
preciso manter, intensifi-
car e ampliar a greve.

A nossa participação 
neste momento poderá 
fazer a cúpula do Judiciá-
rio se impor perante o Exe-
cutivo, reestabelecendo 
sua autonomia e indepen-
dência, para que as nego-
ciações sejam abertas.

Campanha “Carta aos Ministros”. Mais de 2000 
mensagens já chegaram ao STF envie a sua também. 

mercado financeiro comemora política de 
arrocho salarial imposta pelo governo Dilma

Se existe “alguém” que está comemorando a política de arrocho salarial, imposta pelo governo Dilma, 
é o mercado financeiro. Na quinta-feira, dia 17, a agência de riscos Standard & Poor´s publicou nota 
elevando a classificação do Brasil de BBB – (menos) para BBB. Em outras palavras, segundo essa 

agência, o país tem menos riscos de dar um calote nos detentores dos títulos da dívida pública.
Para Washington Moura Lima, coordenador do Departamento Econômico do Sintrajud, essa nova clas-

sificação é resultado da política econômica que vem sendo aplicada no Brasil. Ou seja, ao não conceder 
reajuste ao funcionalismo, o governo anuncia que vai sobrar mais dinheiro para os agiotas.

“Essa nota é uma sinalização aos investidores para que apliquem aqui, pois ganharão muito dinheiro, 
mais do que já estavam ganhando, sobretudo porque a política do governo Dilma é de não conceder 
reajuste nenhum aos servidores públicos”, explicou. 

Por isso, para vencer a política de reajuste zero, é necessário seguir e fortalecer a greve nacional pelo 
PCS. Dia 23 tem assembleia/ ato no TRF-3, às 14h. Participe!

EncartE EspEcial
assembleia de prestação de contas, dia 26, às 15h, auditório do sintrajud

Demonstrativo financeiro e balanço patrimonial

17.10 - Assembleia em frente à JT/Barra Funda

Kit Gaion
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Grevistas de São Paulo convocam os 
colegas de Brasília a aderir à paralisação, 
para aprovação do PCS-4

Ana Rafaela Gusmão
 JT Barra Funda
“Estou em greve há 43 dias 
e convido os servidores de 
Brasília a virem para a greve 
e reforçar a nossa luta. Os 
colegas de Brasília são muito 
importantes para o movi-
mento e forçar o governo a 
dar o nosso aumento. Afinal 
de contas, já estamos há 
cinco anos sem o nosso rea-
juste. Venham para a greve 
trabalhadores de Brasília!”

Aparecido José 
JF Guarulhos
“É preciso que todos 
entrem em greve. Brasília 
é importante, é agora 
ou nunca. O final do 
ano está chegando e 
temos menos de 30 dias. 
Colegas de Brasília vêm 
para greve!”

Cilmara Santos – TRF-3
“Estou em greve há mais de 
50 dias e convido os colegas 
de Brasília a aderirem ao 
movimento e pensarem 
um pouco em como está o 
nosso salário. Como vai ser 
criar os seus filhos? Em que 
escolas irão estudar? Enfim 
qual o tipo de qualidade de 
vida que vocês querem? É 
de um salário arrochado e 
de um congelamento por 10 
anos ou de um salário digno 
e de trabalho digno e uma 
prestação de justiça digna 
para a população?”

Marta Luiza Osumi 
JF São Paulo
“Chamamos os colegas de 
Brasília para que entrem na 
greve, pois só com atitude 
iremos ganhar esse PCS. 
Sem atitude e sem o pé no 
chão não vamos conquistar 
nossa reposição salarial. 
Pessoal, dinheiro tem; o que 
está faltando é atitude. Com 
a luta de todos conquista-
remos nosso PCS. Essa luta 
será difícil como as outras e 
vamos ganhar!”

Mirian Bastos 
JF São Paulo
“Estive em Brasília há pouco 
tempo e conversei com o pes-
soal do Sindjus-DF. Acho que 
estão todos conscientizados 
da necessidade de Brasília 
entrar na greve agora! 
Temos poucos dias de greve 
pela frente  e precisamos da 
participação de Brasília. Os 
colegas de Goiânia também 
disseram que se Brasília en-
trar na greve todos os locais 
da região também entrarão, 
pois se sentirão fortalecidos” 

agora são 20 estados em 
greve até aprovação do PCs. 

Fotos: Kit Gaion

festa de final de ano do sintrajud 
todos os associados estão convidados a participar! 

Esta festa será marcada pela disposição dos trabalhadores em luta pela aprovação do PCS-4. 

Por Juliana Silva

Já virou tradição. 
Mais uma vez a festa 
acontecerá no Club 

Homes, dia 7, a partir 
das 19h. O Homes fica na 
Avenida Paulista, 735.

Os associados em 

greve estão convidados 
a participar de mais esta 
comemoração marcada 
pelos dias de luta e os 
16 anos do Sintrajud. A 
festa terá banda ao vivo, 
sorteio de brindes e co-
mida à vontade. 

Para o diretor do Sin-

trajud Henrique Sales, 
nessa festa de final de 
ano o que iremos come-
morar é  “a construção da 
coletividade que se con-
seguiu com essa greve. 
Além de aproveitar este 
momento para conhecer 
os colegas que estão do 

nosso lado na luta pela 
aprovação do PCS”. 

O roteiro de entrega 
dos convites será divulga-
do ainda esta semana no 
site do Sintrajud, www.sin-
trajud.org.br. Dúvidas ligue 
no departamento Socio-
cultural (11) 3222-5833.   

Veja o mapa

Com o crescimento da greve 
nacional, no estado mais 
cidades aderem à paralisação

Os colegas da JF de Botucatu após a visita do co-
mando de greve aderiram à paralisação no últi-

mo dia 17. Parabéns aos trabalhadores grevistas!
Em São Paulo a greve segue na capital: TRF-3, na 

1ª instância e no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. No 
interior, Grande São Paulo e Baixada Santista a para-
lisação em vários locais de trabalho segue forte. 

Ideias A diretoria do Sintrajud informa que 
o espaço para os textos do Ideias está 
suspenso, em virtude da demanda da greve.
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administração do trt-2 promove “jornada” de 
medidas anti-sindicais para desmontar a greve

Comando de Greve está tomando todas as medidas cabíveis para reverter o corte de ponto e alerta: É preciso seguir e fortalecer a greve!

Em 2010, na JT/Barra Funda servidores se mobilizaram pelo PCS.

Jesus Carlos

sintrajud participa da campanha 
10% do Pib para a educação Pública

Entre os dias 21 e 25 de novembro, o plebiscito vai passar pelos principais prédios do 
Judiciário Federal, na capital. Você também pode organizá-lo em sua cidade. Participe!

Por Caê Batista

O montante de re-
cursos que a Edu-
cação brasileira 

recebe é determinado, ao 
menos em tese, no Plano 
Nacional de Educação 
(PNE), que é feito a cada 
10 anos. Em 1997, a par-
tir de um diagnóstico da 
realidade educacional, o 
PNE indicou metas para a 
universalização do direito 
de todos à educação que 
implicavam um investi-
mento público da ordem 
de 10% do PIB nacional. 

Naquele momento 
o Congresso Nacional 
aprovou 7%, vetado por 
FHC. O veto foi mantido 
pelo governo Lula. Hoje 
o Brasil aplica menos 
de 5% do PIB nacional 

em Educação. Passados 
14 anos, a proposta do 
governo para o PNE em 
debate no Congresso 
Nacional define a mesma 
meta de 7% do PIB para a 
Educação em 2020.

Enquanto crianças e jo-
vens freqüentam escolas 
sucateadas, os professo-
res são mal pagos e ado-
ecem devido às péssimas 
condições de trabalho, 
o pagamento da dívida 
pública (dívidas interna e 
externa) consome quase 
50% do PIB. Sem contar 
as isenções fiscais a gran-
des setores empresariais.

Na assembleia de 
quinta-feira, dia 17, na JT/ 
Barra Funda, a professora 
Ana Paula, da Apeoesp e 
da CSP-Conlutas, apre-
sentou à categoria algu-

mas razões para a realiza-
ção desse plebiscito neste 
momento. A principal de-
las é aumentar a “pressão 
política sobre o governo 
para que destine 10% do 
PIB para Educação”.

Segundo disse, a par-
te mais importante da 
elaboração do PNE é a 
destinação de recursos. 
Ela contou que o PNE de 
2010 definiu 7% do PIB 
à Educação. Entretanto, 
nem isso foi executado 
pelo governo. O resulta-
do desse descaso é que 
no Brasil se investe cerca 
de US$ 898 por aluno/ 
ano, enquanto em Bot-
suana, na África, são in-
vestidos US$ 2 mil/ ano. 
“Por isso a necessidade 
de nos engajarmos e 
realizarmos o plebiscito 

onde for possível”, afir-
mou Ana Paula.

Caso essa campanha 
seja vitoriosa, muitos 
trabalhadores que hoje 
mantêm seus filhos em 
escolas particulares po-
deriam migrar para o 
ensino público, que te-
ria uma grande melhora 
em sua qualidade. Vale 
lembrar que os valores 
das mensalidades são re-
ajustados, anualmente, 
consumindo parte subs-
tancial dos salários.

O plebiscito no Judici-
ário Federal será realiza-
do nos principais prédios 
do Judiciário Federal, en-
tre os dias 21 e 25 de no-
vembro. Você pode orga-
nizar o plebiscito na sua 
cidade, basta entrar em 
contato com o Sintrajud. 

Por Caê Batista

Os servidores 
da JT que ve-
rificaram seus 

contra-cheques na sexta-
feira, da 18, tiveram uma 
infeliz surpresa. De forma 
arbitrária e sem nenhum 
comunicado oficial, a ad-
ministração do TRT-2 de-
terminou o corte de ponto 
dos grevistas. O Sintrajud 
já está avaliando todas 
as medidas cabíveis para 
resolver essa situação e 
alerta: “É preciso seguir e 
fortalecer a greve!”.

Esta não é a primeira 
medida da administra-
ção do TRT-2 para ten-
tar desmontar a greve. 
Nos últimos dias come-
çou uma “jornada” de 
práticas anti-sindicais 
e de terrorismo contra 
os grevistas. Na quinta-
feira, dia 17, logo após a 
assembleia um grupo de 
servidores foi impedido 
de entrar na vara 64 na 
JT/ Barra Funda.

Os servidores, ao saí-
rem da vara 65 percebe-
ram uma movimentação 
de agentes de segurança 
e vigilantes terceiriza-
dos. “Devia ter entre seis 

e oito seguranças”, con-
ta Filipi Joel, diretor do 
Sintrajud.

Há muitos anos que o 
Sintrajud atua no fórum 
trabalhista Ruy Barbosa, 
com arrastões, assem-
bleias, greves, manifesta-
ções, mas algo parecido 
nunca tinha acontecido. 
“Nunca houve nenhum 
problema com nenhum 
servidor, sempre que os 
grevistas fizeram as suas 
atividades com autono-
mia, foi de maneira pací-
fica”, argumenta Filipi.

Não é de hoje que a 
administração tem ten-
tado desmontar a orga-
nização dos servidores. 
Já na greve passada hou-
ve o corte de ponto, e 
algumas iniciativas para 
impedir o uso do saguão 
para manifestações dos 
servidores. Agora, a ad-
ministração está usando 
o corpo de agentes de 
segurança para proibir 
que o mínimo de infra-
estrutura, como banqui-
nhos e a aparelhagem de 
som, entrem no prédio. 
“Chegaram a tentar im-
pedir o uso do banheiro 
na sede do TRT-2” lembra 
o Filipi, referindo-se ao 

dia que 25 de outubro, 
quando uma passeata 
saiu da Av. Paulista e foi 
até o tribunal trabalhista, 
na Consolação.

“Há uma tentativa de 
construir um clima de 
terrorismo entre a gente”, 
avalia Henrique Sales, di-
retor do Sintrajud e ser-
vidor da JT/ Barra Funda. 
Para ele, a administração 
quer desmontar a greve 
por conta da Semana 
Nacional de Conciliação 
e do andamento do ca-
dastro do Banco Nacio-

nal de Débitos Trabalhis-
tas (BNDT). “Tudo isso 
nunca aconteceu antes. 
No final das contas, po-
demos acabar entrando 
em conflito entre cole-
gas, enquanto a gestão 
Nazar dá risada e acirra 
os ânimos na categoria”, 
argumenta.

Desrespeito 
à lei de greve

Não se trata de uma 
ironia, mas sim de uma 
tragédia. O Ruy Barbosa 
é o maior fórum da Jus-

tiça Trabalhista no país. 
É uma “casa” onde os 
trabalhadores vão bus-
car algum direito nega-
do, é um lugar onde se 
tenta apaziguar os con-
flitos sociais. Uma ten-
tativa, porém, que não 
se concretiza, pois parte 
da chefia desse próprio 
tribunal o desrespeito à 
lei de greve. A adminis-
tração do maior tribu-
nal trabalhista do país 
promove, abertamente, 
e de maneira vergonho-
sa, meios para frustrar 

o movimento grevista. 
“Aqui, lamentavelmen-
te, se faz verdadeiro 
aquele ditado: ‘em casa 
de ferreiro espeto de 
pau’”, diz Filipi.

Fortalecer a greve
Ninguém faz greve 

porque gosta. A greve 
é o único recurso que 
os servidores têm para 
enfrentarem o arrocho 
salarial, promovido pelo 
governo, e os desman-
dos da administração. 
Vale lembrar que neste 
ano, o desembargador 
Nazar tentou ampliar o 
horário de atendimento 
do balcão, sem garantir 
as devidas condições. Os 
servidores foram à greve 
para não ter seus direitos 
desrespeitados. O presi-
dente do TRT-2 também 
tentou fechar a creche. 
Graças à mobilização das 
servidoras que utilizam 
os serviços ali prestados, 
a medida foi revertida.

Em outras palavras, a 
greve é um dos poucos 
instrumentos que os 
trabalhadores possuem 
para ter o mínimo de 
condições laborais e um 
pouco de respeito.



4 Jornal do Judiciário

mês da Consciência negra, sintrajud realiza 
seminário “Poder Judiciário e racismo”

Atividade será no dia 26, às 9h, no auditório do sindicato. Todos estão convidados! 

Por Juliana Silva

O evento deste ano 
contará com cin-
co apresentações, 

dentre temas que refletem 
a luta contra o racismo no 
Brasil. Os interessados 
em participar deverão se 
inscrever até o dia 24, na 
secretaria do sindicato no 
telefone (11) 3222-5833. 

IBGE mostra abismo 
social no país

As vésperas do Dia Na-
cional da Consciência Ne-
gra, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), publicou o abismo 
social que existe nos ren-
dimentos mensais entre os 
brancos e negros. No Brasil 
os rendimentos médios 
dos brancos chegam a R$ 
1.538, sendo que os negros 
recebem quase a metade 
deste valor, R$ 834. 

O IBGE destacou que 
entre as principais capitais 
como Salvador, os brancos 
ganham 3,2 vezes mais do 
que os negros; Recife 3,0 e 
Belo Horizonte 2,9. Quan-
do analisada a razão entre 
brancos e pardos, São Pau-
lo apareceu no topo da lis-
ta, com brancos ganhan-
do 2,7 vezes mais, seguida 
por Porto Alegre 2,3.

Com os dados de 2008 
o IBGE mostra que as pes-
soas entre a idade de 15 
anos de cor branca têm 
em média dois anos a mais 

de escolaridade que os ne-
gros e pardos.  

Destaca-se que dois ter-
ços dos jovens brancos e 
menos de um terço de jo-
vens negros e pardos cur-
sam o nível superior. 

A pesquisa também 
mostra que entre os anos 
de 1998 a 2008, os jovens 
brancos que freqüentavam 
o ensino superior eram 
60,3% do total, enquanto 
entre negros e pardos o 
percentual era de 28,7%. 
Na idade adulta este abis-
mo é ainda maior, 14,7% 

dos brancos e somente 
4,7% dos negros e pardos 
têm o curso superior com-
pleto em 2008.

Sobre a população bra-
sileira, segundo os dados, 
mostra que 47,3% são 
brancos, 50,7% negros, 
2,1% amarelos e 3% indí-
genas. Referente aos 16 
milhões de pessoas que 
vivem em situação de 
extrema pobreza, dessas 
71% são negros.   

Estes dados deverão 
ser refletidos no seminário 
“Poder Judiciário e Racis-

Servidor do TRF-3 e militante da 
luta contra o racismo, Eliseu da 

Silva Trindade dá entrevista 
ao Jornal do Judiciário. 

Ex-dirigente do Sintrajud e militante sindical há mais 
de 25 anos, Eliseu Trindade participa do GT de negros 

e negras da CSP Conlutas há mais de sete anos.

Jornal do Judiciário – 
Como é ser um trabalhador 
negro no Poder Judiciário?  
Eliseu – No Judiciário existe 
um universo muito pequeno 
de negros e negras, tendo 
em vista a qualificação que 
precisam para entrar no Ju-
diciário Federal, através de 
concurso público. Isso ob-
viamente tem restringido a 
entrada de negros, conside-
rando a pouca educação que 
é dada como base para a 
sociedade de modo geral, no 
qual o negro está inserido. 
É preciso uma mudança de 

postura do Estado com relação 
à educação, saúde e habitação 
para que o negro um dia venha 
a galgar mais espaço não só no 
Judiciário Federal, mas em todas 
as instituições através de con-
curso para o serviço público. 

JJ – Entre os trabalhadores do 
Judiciário Federal, mais de 75% 
se declaram brancos, como esse 
quadro se reflete entre os traba-
lhadores terceirizados que pres-
tam serviços nos tribunais?
Eliseu – É visível que entre os 
trabalhadores do Judiciário a 
ampla maioria é de pele bran-

ca. Por outro lado, nos serviços 
mais precarizados dos tribu-
nais, esse quadro se inverte. 
Temos um universo maior de 
negros e negras executando 
serviços como: limpeza, por-
taria e manutenção. E que 
ganham os menores salários. 
Essa é a realidade que vemos 
hoje no Judiciário Federal e 
em todo o serviço público.    
 
JJ – Existe racismo no Judici-
ário Federal, você já sofreu al-
gum tipo de racismo?
Eliseu – Eu nunca sofri ne-
nhum tipo de preconceito 

direto. Mas, percebemos o ra-
cismo velado. Permite a sua 
presença, mas não te dá condi-
ções para galgar determinado 
cargo, ou acender profissio-
nalmente dentro dos tribunais, 
como os cargos de chefia e as 
próprias funções comissiona-
das. Mas, percebemos um ra-
cismo velado dentro das insti-
tuições. 

JJ – Qual o papel do sindicato 
em caso de denúncias de ato 
de racismo? 
Eliseu – O trabalhador negro 
que sofre a discriminação não 
deve se calar. É preciso denun-
ciar o racista. Situações de ra-
cismo devem ser levadas até o 
sindicato, assim como os casos 
de assédio moral. O sindicato 
tem o dever de dar o apoio mo-
ral, psicológico, e caso o traba-
lhador queira a entidade pode 
tomar medidas administrativas 
e judiciais.   

JJ – A educação escolar é um 

dos pilares mais impor-
tantes para a formação e 
ascensão profissional de 
um trabalhador. Qual é a 
importância da campanha 
“10% do PIB para educa-
ção”, no caso dos jovens 
negros?
 Eliseu – O racismo pas-
sa também pela falta de 
acesso à educação. Como 
faremos para que mais tra-
balhadores venham a par-
ticipar de concurso público 
nas mesmas condições de 
um trabalhador branco. O 
importante é a base esco-
lar, coisa que a população 
negra não tem. A maioria 
vem de favela em situa-
ções miseráveis, sem saúde 
e sem educação. Por isso, 
precisamos exigir que 10% 
do PIB sejam para educação 
e para as escolas das peri-
ferias. E quem sabe um dia 
teremos negros ocupando 
cargos de destaque dentro 
da nossa sociedade.     

mo”. Por isso, todos estão 
convidados.  

Pesquisa do Sintrajud 
revela invisibilidade de 

negros na categoria
A pesquisa do sindi-

cato realizada em julho 
deste ano teve como ob-
jetivo traçar um perfil so-
cioeconômico, cultural e 
político dos trabalhadores 
da categoria. Os dados co-
lhidos refletem a opinião 
de 1.305 entrevistados, 
dentre eles, trabalhado-
res de todos os fóruns da 

Capital, Grande São Paulo 
e Interior. 

Os dados colhidos 
mostram que 75% dos 
trabalhadores do Judici-
ário Federal se declaram 
de pele branca e apenas 
7,5% negros. Os demais 
17,5% se declararam asi-
áticos, indígena e outros. 
A pesquisa indica que de 
2006 para 2011, houve um 
crescimento de 5% de tra-
balhadores brancos. 

   Isso demonstra que 
o racismo somado ao 
argumento da “falta” de 

oportunidade no Bra-
sil, aprofundam ainda 
mais as desigualdades 
entre brancos e negros. 
O fato de haver um nú-
mero tão pequeno de 
negros no Poder Ju-
diciário é na verdade, 
resultado das desigual-
dades históricas não 
resolvidas pelo Estado 
brasileiro, com a falta 
de políticas públicas 
de inclusão no período 
pós abolição. Isso é o 
chamado racismo ins-
titucional. 

“Racismo e 
desqualificação para 
Injúria Racial: suas 
consequências.  Marco 
Antônio Zito Alvarenga 
(Advogado e Procurador 
Federal, presidente do 
Conselho de Participação 
e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra do 
Estado de São Paulo). 

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

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

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

 “Racismo e Bulliyng: 
significados 
estratégicos num 
país racista”. Luzia 
de Souza (Professora 
da Educação Básica 
II. Titular de Cargo 
Efetivo na rede pública 
de ensino no estado 
de São Paulo, com 
especialização para o 
Ensino do Magistério).

Mesas e palestrantes



AssembleiA GerAl, 26, às 15h, 
no Auditório do sindicAto

Todos os sindicalizados 
devem comparecer para 

que seja garantida a 
transparência da entidade. 

O Sintrajud realiza no próximo dia 26 (sábado), às 15h, a Assembleia Geral Ordinária para 
discutir a prestação de contas da entidade no exercício de 2010 e eleger o novo Conselho 

Fiscal triênio 2011 a 2014. 
A assembleia será no auditório do sindicato, na Rua Antonio de Godoy, 88, 15ª, Centro. São Paulo/

SP. Nesta edição publicamos o Balanço Patrimonial da entidade de 01 janeiro de 2010 a 31 de dezem-
bro de 2010 e o Demonstrativo da Movimentação Financeira realizado em 31 de dezembro de 2010. 

Lembrando que este demonstrativo foi publicado detalhadamente no Jornal do Judiciário nº 
428, de 16 de agosto de 2011.  

Prestando Contas aos sindiCalizados

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, 
por seus coordenadores gerais, em conformidade com o Estatuto Social da entidade, realizará a 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, dia 26 de novembro de 2011, às 15:00 horas, em 1ª convo-
cação com a presença de pelo menos metade mais um dos associados quites com a tesouraria e, em 
2ª convocação, trinta minutos após, em qualquer número, no auditório do sindicato, Rua Antonio de 
Godoy, 88, 15º andar (próximo ao metrô São Bento). 

PAUTA:
1)    Apreciação e votação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Exercício de 2010;
2)    Apreciação e votação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2012;
3)    Eleição dos membros do Conselho Fiscal gestão 2011/2014;
4)    Outros assuntos de interesse da categoria

Observação: 
Os documentos contábeis relativos às contas do exercício de 2010 estarão à disposição da categoria 
na sede do SINTRAJUD/SP, dias 24 e 25/11/2011, das 10 às 16 horas e dia 26/11/2011, das 11 às 14 
horas ou qualquer outro dia desde que previamente agendado na administração ou tesouraria do 
Sindicato.
 
São Paulo, 18 de novembro de 2011.
 

Inês Leal de Castro          Adilson Rodrigues dos Santos
Coordenadores Gerais

 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE JORNALISTA

 O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal 
no Estado de São Paulo – Sintrajud/SP, pelo presente 
Edital, torna público e comunica a todos os interessados (as) 
que está realizando processo de seleção para preenchi-
mento de 1 (uma) vaga de Jornalista para atuar no De-
partamento de Imprensa da entidade sindical, devendo 
o candidato (a) preencher os requisitos abaixo e atender aos 
seguintes termos:
1) Ter formação em jornalismo
2) Ter experiência em comunicação, comunicação sindical 
e/ ou comunicação de movimentos populares
3) Conhecer os processos e procedimentos das seguintes 
mídias: Impressa/ Internet/ TV/ Rádio/ Redes Sociais/ No-
ções de Diagramação/ Assessoria de imprensa
4) A contratação será pelo regime celetista e o salário inicial 
nos parâmetros do Sindicato dos Jornalistas
5) Os interessados deverão enviar curriculum vitae e traba-
lhos anteriores para email do Departamento de Imprensa 
do Sintrajud-SP vagajornalista@sintrajud.org.br até o dia 01 
de dezembro de 2011, sendo que os mesmos serão analisa-
dos pelo departamento competente. Os selecionados serão 
convidados a participar de prova escrita e entrevista.
6) Após o procedimento de analise da avaliação da prova 
escrita e entrevista o (a) candidato (a) aprovado será convo-
cado para encaminhamentos de contratação.

São Paulo, 21 de novembro de 2011




