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Após a realização de várias pa-
ralisações pontuais ao longo 
dos últimos três meses e ter 

realizado pressão sem precedentes 
sobre o registro de candidaturas no 
inicio de julho, agora chegou a hora 
de avançar na nossa mobilização 
e deflagrar greve por prazo inde-
terminado, para forçar a cúpula do 
judiciário a se mover para cobrar 
abertura de negociações e aprova-
ção imediata do nosso Plano de Car-
gos e Salários.

 A nossa greve também tem a 
tarefa de unir forças com a greve 
dos servidores federais em curso, 
e denunciar a política de arrocho 
salarial que vem sendo implemen-
tada pelo Governo Dilma, que se 
nega a negociar com o conjunto 
das categorias do Poder Executivo 
e também com os demais poderes, 

como é o caso do Judiciário.
Apesar dos altos índices de apro-

vação popular o governo Dilma vem 
enfrentando desgastes com as greves 
em curso, que mostram que é possível 
enfrentá-la. Um exemplo disso é a gre-
ve dos professores universitários. Eles 
estão paralisados há mais de 78 dias 
em todo o país. Inicialmente, o governo 
estava irredutível, e nos últimos dias foi 
obrigado a apresentar uma proposta e, 
logo em seguida, outra. Ambas acaba-
ram rejeitadas e a greve continua.

Hoje, mais de 25 categorias de ser-
vidores federais estão em greve, cada 
uma com a sua especificidade, mas 
tentando construir um movimento 
só, unificado em âmbito nacional. 
Nos próximos dias devem aderir à 
greve os Policias Federais, o que de-
vem jogar ainda mais pressão sobre 
o governo, que já começa a sentir a 

força das paralisações e pede trégua.

Greve no Judiciário Federal
A greve no Judiciário Federal começa 

agora e precisa ser construída por todos, 
nos seus locais de trabalho. Os servido-
res de Brasília já aderiram desde o dia 1º 
de agosto, inclusive no TSE. E dia 08 de 
agosto, vários outros estados entrarão 
na greve. É o nosso caso. 

A decisão de entrar em greve por 
tempo indeterminado a partir de 08 de 
agosto foi tomada em assembleia esta-
dual, em frente ao TRE-SP, dia 11 de ju-
lho, e desde então a categoria tem sido 
chamada a construir a mobilização.

Assembleias setoriais estão aconte-
cendo em vários prédios. No eleitoral, 
acontecem assembleias / atos todas as 
quintas, desde o Apagão Eleitoral. No 
fórum trabalhista Ruy Barbosa, os servi-
dores também têm debatido a adesão. 

Na Baixada Santista, vão acontecer 
assembleias nos diferentes fóruns. 
Tudo isso com o objetivo de começar 
a greve com força desde o primeiro 
dia, para superar a intransigência do 
governo Dilma e aprovar o PCS.

Retomada da greve acontece 
em momento decisivo

Todos os trabalhadores do Judi-
ciário Federal estão convocados a 
construir a retomada da greve, que 
vai inclusive pressionar a preparação 
e organização das eleições de outu-
bro, que é feita pelos servidores da 
Eleitoral. Neste momento, temos o 
desafio de colocar em prática a pa-
lavra de ordem que vimos usando 
ao longo da Campanha Salarial que, 
“sem negociação não tem eleição”.  
Para que isso aconteça, sua partici-
pação é fundamental!
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Falta de planejamento precariza as 
condições de trabalho no fórum Ruy Barbosa

A decisão poderia ser positiva, se tivesse sido planejada conforme a realidade das varas do trabalho, o que infelizmente ainda não ocorreu.

Ação do Sintrajud pleiteia 
retroativo do auxílio-alimentação
Em dezembro de 

2011, uma por-
taria conjunta dos 
tribunais superiores 
atendeu a uma anti-
ga reivindicação do 
Sintrajud e da Fena-
jufe, resolvendo uma 
distorção no âmbito 
do Judiciário Federal 
ao unificar os valores 
do auxílio-alimenta-

ção. Desde então, todos 
os servidores dos três ra-
mos do Judiciário rece-
bem R$ 710,00 mensais 
por este auxílio.

O Sintrajud está 
promovendo uma ação 
judicial para reaver a 
diferença retroativa 
desses valores, num 
período correspon-
dente há cinco anos.

Os interessados em 
participar dessa ação (que 
será por substituição pro-
cessual) devem ser sócios 
do Sintrajud. Quem ainda 
não for, tem até o dia 28 
de agosto para se sindica-
lizar e participar.

Para se sindicalizar 
acesse o site (www.sin-
trajud.org.br), ou pre-
encha a ficha ao lado.

Em julho, os servi-
dores do fórum 
Ruy Barbosa foram 

surpreendidos com a 
definição de que em 33 
varas do fórum, entre os 
trabalhistas o maior do 
país, haverá dois juízes 
por secretaria. A decisão 
da presidência do TRT-2, 
publicada na resolução 
GP 03/2012, poderia ser 
considerada como po-
sitiva, caso tivesse sido 
planejada conforme a re-
alidade das varas do tra-
balho, o que infelizmente 
ainda não ocorreu.

Apesar de definir os 
regimes para designa-
ção dos juízes (auxílio 
fixo, auxílio compartilha-
do, auxílio emergencial, 
substituição simples ou 
reserva técnica) às varas 
escolhidas pelo presi-
dente do tribunal, a re-
solução não define de 
forma objetiva as atribui-
ções desses magistrados 
dentro das secretarias. 
Ao que parece, tais atri-
buições teriam sido deli-
neadas pela portaria CR 
45/2012 da corregedoria 
do TRT-2. Nela, a desem-
bargadora Odette Silvei-
ra Moraes ressalta que a 
corregedoria do Tribunal 
Superior do Trabalho 
(TST) havia orientado 
que, estando na mesma 
vara, os juízes titulares e 
substitutos “desenvolvam 
todo trabalho que impor-
te acréscimo quantitativo 
de processos instruídos e 
julgados, somando e não 

dividindo as funções judi-
cantes que lhes são ine-
rentes, notadamente na 
fase de execução”. 

Esta orientação está na 
ata da correição feita pelo 
TST na 2ª Região entre 23 
e 27 de abril deste ano. Ela 
tenta resolver problema 
do grande volume de pro-
cessos que está em fase de 
execução, mas na maior 
parte das varas é o proble-
ma da extensão da pauta 
de audiências que se está 
buscando solucionar.

Adoecimento ou 
desvio de função

Atualmente, em mé-
dia, as secretarias têm 
uma pauta diária que va-
ria entre 12 a 15 audiên-
cias, o que já é uma consi-
derável carga de trabalho. 
No caso de algumas das 
33 varas, pretende-se 
aumentar a sua quanti-
dade, ou mesmo dobrar 
o número de audiências 
(pauta dupla), o que po-
deria muito bem ocorrer, 
caso fosse proporcionada 
a devida estrutura.

Atualmente, cada se-
cretaria possui apenas 
um secretário de audi-
ência, que além da au-
diência, tem afazeres 
posteriores a ela. Este 
trabalhador recebe uma 
FC-3 por executar esse 
tipo de serviço. Ou seja, 
dobrar a pauta significa 
dobrar a carga de traba-
lho, em especial ao único 
profissional designado 
a esta função. Haverá 

grandes chances de ele 
adoecer, resultado do 
forte ritmo de trabalho.

Para evitar a sobrecar-
ga de trabalho do secretá-
rio de audiência, as secre-
tarias poderão “designar” 
outro trabalhador para 
assumir o secretariado 
das audiências com o juiz 
substituto. Neste caso, po-
rém, estarão praticando 
o desvio de função, uma 
prática bastante perversa 
contra o trabalhador que 
infelizmente já ocorre 
em situações pontuais de 
pauta dupla.

Além da situação espe-
cífica do secretário de au-
diência poder se agravar, 
a sobrecarga de trabalho 
também atingirá os de-
mais trabalhadores das 
secretarias. 

Se aumentar o número 
de magistrados ajuda na 
diminuição do estoque 
processual, é necessário, 
entretanto, que haja um 
incremento em toda a es-
trutura dessas varas.

Atuação do Sintrajud
O Sintrajud já buscou 

audiências com a presi-
dência e com a correge-
doria do TRT-2. Mas as 
conversas em torno deste 
tema ficarão para a próxi-
ma gestão, pois na quarta-
feira (01) são definidos os 
quatro desembargadores 
que dirigirão o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
2ª Região durante o biê-
nio 2012/2014.

Além disso, para tratar 

do tema, o sindicato já se 
reuniu com a comissão de 
diretores de secretaria, com 
a Associação de Magistra-
dos Trabalhistas (AMATRA) 
e está mobilizando a ca-
tegoria realizando assem-
bleias setoriais e cafés da 
manhã. Pela decisão da 
assembleia, realizada dia 
27, como medida paliativa, 
a proposta da entidade é 

que as varas que tiverem 
o número de audiências 
aumentado recebam, no 
mínimo, mais um funcio-
nário, e aquele servidor 
que fizer audiência receba 
uma função comissiona-
da temporária enquanto 
ocorrer as dobras de au-
diências, a fim de evitar o 
desvio de função.

Nesse momento, como 

ocorreu com o problema 
da extensão do horário 
de atendimento sem 
planejamento, é neces-
sária a união de todos 
servidores.  Somente as-
sim evitaremos futuros 
desgastes, combatendo 
a falta de planejamento 
que tem caracterizado as 
últimas administrações 
do TRT-2.

27.07.2012 - Na JT/ Barra Funda, servidores debatem pauta dupla e greve, entre outros assuntos

Kit Gaion
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OS pORquêS 
dA gReve

Estamos com os 
salários congelados 
há mais de seis anos

Desde a aprovação 
do PCS-3, em 2006, 
a inflação acumulada 
é de 37,91%

Nos últimos anos 
a arrecadação do 
governo federal 
cresceu muito 
acima da inflação

Desde que prestamos 
concurso, perdemos 
muito do nosso 
poder aquisitivo

Mês de agosto é o 
mês de negociação 
do orçamento de 
2013

A própria cúpula 
do Judiciário, na 
figura do ministro 
Ayres Britto, não 
tem apresentado 
resultados concretos 
das conversas que 
têm mantido com 
a presidente Dilma 
Rousseff

Até agora o governo 
não deu sinais de 
que vá abrir efetivas 
negociações com o 
Judiciário

Em agosto, 
servidores do 
Judiciário Federal 
em todo o país 
começam a greve. 
No DF a categoria já 
está paralisada.

Outras categorias 
do funcionalismo 
estão em greve. O 
caso dos docentes 
universitários é 
emblemático. 
Estão há quase 80 
dias paralisados e 
fazendo o governo 
começar a sentir o 
peso da mobilização.

Temos direito à 
revisão geral dos 
salários prevista 
no artigo 37 da 
Constituição, que 
não é cumprido pelo 
Poder Executivo

No Congresso 
Nacional, o governo 
tem obstruído a 
votação do PL 
6613/09, apesar do 
regime de urgência 
em que ele tramita
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greve é um direito, exerça-o!
Durante muitos anos 

os trabalhadores bra-
sileiros lutaram para 

terem o direito de reivindicar 
melhores condições de vida. A 
Constituição Federal de 1988 
garante uma série deles aos 
trabalhadores. Aos trabalha-
dores do serviço público, em 
especial, a Constituição reco-
nheceu o Direito de greve em 
seu artigo 37, inciso VII.

Nenhum servidor público 
pode ser punido ou amea-
çado por participar de mo-
vimento grevista, que é um 
movimento sempre coleti-
vo, definido em assembleias 
públicas. Sendo um direito 
constitucional, a simples ade-
são à greve não constitui falta 
grave, na havendo, portanto, 
espaço para punição do servi-
dor que participar da greve.

É importante, para evitar 
qualquer tipo de problema, 
que a categoria se organi-
ze mais e melhor. Por isso, 
não deixe de ler o passo a 
passo da greve ao lado. Se-
guindo aquelas dicas, todos 
sairemos fortalecidos deste 
movimento, que é um movi-
mento legítimo.

Ademais, quando a adesão 
à greve é forte, com a partici-
pação de vários colegas, as 
chefias ficam menos propen-
sas a fazer ameaças ilegais e 
imorais, como retirar Função 
Comissionada de alguém 
porque este aderiu à greve.

Mas se isso acontecer é im-
portante que o sindicato seja 
avisado imediatamente para 
poder, junto com a categoria, 
tomar as medidas cabíveis.

STF já decidiu que servi-
dor em estágio probatório 

pode fazer greve
Muitos colegas em estágio 

probatório ficam receosos de 
fazer greve. Por isso, é preciso 
lembrar que em 2010, o Su-
premo Tribunal Federal defi-
niu que a lei de greve também 
abrange os servidores nessa 
fase do serviço público.

Em fevereiro daquele ano, 
por maioria, o STF julgou pro-
cedente uma ação movida 
pela Confederação Brasileira 
de Trabalhadores Policiais 
Civis (Cobrapol). Essa associa-
ção considerava inconstitu-
cional o parágrafo único do 
decreto 1.807/04 do gover-
nador de Alagoas. Este decre-
to determinava a exoneração 
imediata do servidor público 
em estágio probatório, caso 
ficasse comprovada sua par-
ticipação na greve.

A decisão do Supremo sa-
lientou “não haver base na 
Constituição Federal para 
fazer distinção entre servi-
dores públicos estáveis e não 
estáveis, sob pena de afronta, 
sobretudo, ao princípio da 
isonomia”.

Como organizar a greve em seu local de trabalho
Desde a primeira hora organize o seu local de trabalho para aderir à greve. Reunir o maior número de servidores vai de-
monstrar a força da nossa mobilização. 
- Convoque os colegas para se reunir no local de trabalho procurando sempre o melhor horário para facilitar a participa-
ção de todos
- Entre no site do sindicato para buscar as informações sobre o processo de negociação sobre o PCS (www.sintrajud.org.br)
- Aproveite e já baixe o KIT greve
- Informe a secretaria do sindicato como está o quadro de greve
- Em caso de atitudes abusivas por parte de chefes e juízes ligue no sindicato
- Materiais de organização como: faixas, cartazes, adesivos, devem ser solicitados na secretaria, com a maior antecedência possível;

Nossa luta faz acontecer!

Greve vai pressionar cúpula do Poder Judiciário
A retomada da greve do Judiciário acontece em um 

período decisivo nas possíveis negociações. Em-
bora siga priorizando entregar recursos públicos aos 
setores industriais, por meio de isenções fiscais, o go-
verno Dilma sente a pressão dos movimentos paredis-
tas dos demais setores.

Um primeiro impacto, talvez o principal, que a mobili-
zação no Judiciário causará será sobre a cúpula do Poder. 
Desrespeitada no ano passado, ao ter seu orçamento ve-
tado pela presidente Dilma, a cúpula ainda deve aos mais 

de 120 mil servidores no país uma resposta efetiva em 
defesa do PCS. A greve cumpre a tarefa de movê-la.

O presidente do STF, Ayres Britto, disse que na propos-
ta orçamentária que enviará ao Planejamento até 15 de 
agosto constará a previsão de recursos para os projetos 
salariais do Judiciário. Mas o ministro não teria dito o que 
pretende fazer para evitar que esse item seja mais uma 
vez excluído sumariamente pela presidente Dilma antes 
de chegar ao Congresso. Para impedir que isso aconteça, 
precisamos começar uma forte greve.

Contribua com 
o Fundo de Greve
Estamos entrando em mais um momento de mobiliza-ção. O Sintrajud desde já chama a categoria a contri-buir com o Fundo de Greve, para poder garantir todas as atividades que uma campanha como essa exige.Além solicitar a doação dos 60% do Imposto Sindical, o Sintrajud chama a categoria a contribuir com o Fundo de Greve.

Os depósitos podem ser feitos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal.

BB n° 001
Conta Poupança 
Agência 3324-3
N° da conta-DV 535.500-1
Variação 51

Caixa Econômica Federal n° 104
Agência 1004
Operação 22
N° da Conta – DV 49-9
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professores rejeitam proposta e apostam 
na força da greve para fazer dilma recuar

Mobilização do setor é uma das mais fortes da história da categoria; unidade de ação de todo funcionalismo pressiona governo

Os professores das 
universidades e 
demais institui-

ções federais de nível 
superior rejeitaram a se-
gunda contraproposta 
às reivindicações da ca-
tegoria apresentada pelo 
governo. Pelo menos 53 
assembleias gerais já a 
haviam recusado e apon-
tado a manutenção da 
greve, uma das maiores 
da história do setor. 

Os docentes afirmam 
que o governo não leva 
em consideração a prin-
cipal reivindicação da 
categoria – a reestrutura-
ção da carreira – e apre-
senta apenas uma tabela 
com números que, além 
de não espelharem os 
percentuais divulgados 
pelo Planejamento, au-
mentam as distorções na 
categoria.

Nos atos e passeatas 
promovidas pelo fun-
cionalismo no dia 31 de 
julho, em quase todas 
as capitais e em outras 
cidades, um dos aspec-
tos mais criticados foi o 
comportamento do go-
verno nas negociações: 
segue postergando uma 
resposta ao conjunto dos 
servidores e, para o único 
setor que pôs na mesa 

uma contraproposta, 
joga mais com números e 
marketing do que dialoga 
com as reivindicações dos 
servidores.

“A categoria discorda 
do que o governo apre-
sentou até agora, da ló-
gica em torno da qual o 
governo incide sobre a 
carreira docente, e vamos 

continuar na mesa para 
que possamos negociar 
efetivamente os rumos da 
organização do trabalho 
docente para o futuro e 
chegar a um acordo”, afir-
mou, em texto divulgado 
pelo Comando de Greve, 
a presidenta do sindicato 
nacional dos docentes 
(Andes-SN), Marinalva 

Oliveira, entidade filiada 
à CSP-Conlutas.

Embora não contem-
ple os professores, a movi-
mentação do governo em 
torno de uma contrapro-
posta reflete, na avaliação 
de dirigentes sindicais 
do setor, a força da greve 
– que ganhou coesão e 
amplitude que há muito 

tempo não se via na edu-
cação. É essa força que 
faz com que os docentes 
queiram forçar o governo 
a recuar e melhorar a pro-
posta e que sinaliza com 
cores vivas a real possibili-
dade de superar a política 
de congelamento salarial 
do governo Dilma Rous-
seff (PT). 

31.07.2012 - Ato conjunto do funcionalismo no vão do MASp, na Av. paulista, mostra a unidade dos servidores contra a política de dilma.

Jesus Carlos

dilma, um governo para o empresário chamar de ‘seu’ 
principal ministro da presidenta dilma Rousseff, guido Mantega (Fazenda) defende mais isenções fiscais para empresas, afaga 
montadoras que ameaçam demitir em massa e diz que projetos salariais no Congresso são ‘bombas’ que devem ser desarmadas   

Por Hélcio Duarte Filho

Num seminário 
para empresá-

rios no início de ju-
lho, em São Paulo, o 
ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, fez 
uma defesa veemen-
te contra os projetos 
referentes a reajustes 
salariais de servidores 
que tramitam no Con-
gresso Nacional. Logo 
em seguida, convidou 
industriais que quei-
ram deixar de pagar a 
Previdência dos traba-
lhadores sobre a folha 
salarial a procurarem 
no ministério. 

As declarações, da-
das no dia 4 de julho 
e reproduzidas em 
alguns jornais, expres-
sam o modo como o 
governo Dilma Rousse-
ff (PT) vem tratando a 

política fiscal: cofre aber-
to para isenções tributá-
rias e renúncias fiscais, 
mas trancado a sete cha-
ves quando o objetivo é 
atender demandas sala-
riais de trabalhadores. 

“A desoneração da 
folha é importante em 
momento de crise. Temos 
que reduzir o custo de 
mão-de-obra. Vamos ge-
neralizar essa desonera-
ção da folha”, disse o mi-
nistro, de acordo com o 
jornal “Valor Econômico”, 
pouco depois de convo-
car empresários e a “so-
ciedade” a pressionar o 
Congresso a não aprovar 
projetos que reajustam 
salários de servidores ou 
que direcionam mais re-
cursos para a educação. 

Anistia a faculdades 
É na área educacio-

nal, aliás, que o governo 

acaba de dar mais uma 
demonstração de que vê 
a situação fiscal do país 
com dois pesos e duas 
medidas. Faz poucos 
dias, a presidenta Dilma 
Rousseff sancionou uma 
lei que converte quase 
R$ 15 bilhões em dívidas 
tributárias de faculdades 
particulares com a União 
em bolsas de estudo para 
o Prouni. Perto de 90% 
da renúncia fiscal, neste 
caso, refere-se a dívidas 
destas empresas com a 
Previdência Social.

 O valor é cerca de qua-
tro vezes superior ao cus-
to anunciado pelo gover-
no, a se integralizar só em 
2015, da contraproposta 
apresentada aos profes-
sores das universidades 
públicas em greve e que 
não agradou à categoria. 
O sindicato dos docentes 
(Andes-SN) criticou a me-

dida e disse que ela refle-
te a disposição do gover-
no em transferir recursos 
públicos para empresá-
rios, ou mesmo sonega-
dores da Previdência, por 
meio de renúncias fiscais, 
enquanto se nega a aten-
der os servidores. 

Do lado das montadoras
Faz poucos dias, o mi-

nistro da Fazenda ficou 
outra vez contra os tra-
balhadores e do lado de 
uma montadora multina-
cional, que ameaça demi-
tir em massa em São José 
dos Campos (SP), apesar 
das isenções fiscais con-
cedidas. “O acordo com 
as montadoras foi cum-
prido porque o saldo de 
geração de empregos foi 
positivo. Tivemos o me-
lhor mês de julho da série 
histórica no Brasil, com a 
provável venda de 360 

mil veículos novos, re-
sultado superior aos 353 
mil de junho”, disse Man-
tega, durante encontro 
com representantes da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).

Participou o vice-pre-
sidente da entidade, Luiz 
Moan, que é diretor da 
General Motors (GM) no 
Brasil. A montadora, ape-
sar dos números de ven-
das tão positivos, preten-
de fechar um setor da sua 
fábrica em São José que 
acarretaria a demissão di-
reta de dois mil operários 
e levaria ao fechamento 
de outros 13 mil postos 
de trabalho indiretos, se-
gundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos da região, 
filiado à CSP-Conlutas. 

O sindicato contesta 
os números das monta-
doras e diz que o acordo 

delas com o governo 
para redução do Im-
posto Sobre Produção 
Industrial (IPI), manter 
o nível de emprego, 
está sendo desrespei-
tado. Representantes 
da categoria tentam 
uma audiência com 
Mantega, que até 
agora se recusa a re-
cebê-los. Como disse 
o próprio ministro de 
Dilma, as portas do 
governo estão aber-
tas para empresários 
e industriais que quei-
ram deixar de pagar a 
Previdência da futura 
aposentadoria dos 
trabalhadores, mas 
cerradas para ope-
rários que queiram 
manter seus empre-
gos ou servidores que 
tentam evitar que o 
valor real de seus salá-
rios vire pó.

O governo não cumpriu 
o compromisso assumido na 
mesa geral de negociações 
de apresentar respostas con-
cretas às reivindicações do 
conjunto do funcionalismo 
federal até o final de julho. 
Ofício assinado pelo secre-
tário de Relações do Traba-
lho do Planejamento, Sérgio 
Mendonça, cancela as reu-
niões agendadas e diz que 
elas serão remarcadas para 
entre 13 a 17 de agosto.

Até agora, o governo só 
apresentou contrapropostas 
aos docentes das instituições 
federais de ensino – e elas fo-
ram rejeitadas. No ofício, Sér-
gio Mendonça informa que a 
secretaria “realizará reuniões 
internas com vistas a cons-
truir soluções para o proces-
so negocial em curso”. 

O adiamento afunila o pra-
zo que separa essa possível 
apresentação de respostas da 
data limite para o governo en-
viar ao Congresso a proposta 
de Orçamento para 2013 – 
dia 31 de agosto. A tendência 
é que os mais de 25 setores 
do funcionalismo em greve 
mantenham a paralisação e 
intensifiquem as manifesta-
ções – uma nova marcha a 
Brasília já está prevista para a 
segunda semana de agosto.

Governo não cumpre 
palavra e adia 
‘respostas’ por 15 dias



6 Jornal do Judiciário

Sintrajud participa de ato pelo fim da 
taxação de inativos e pensionistas

Servidores estão em campanha para reparar uma das maiores injustiças do governo Lula e da CuT com a Reforma da previdência de 2003

Em agosto entram em 
campo os craques do 

Judiciário Federal de São 
Paulo. Já estão abertas as 
inscrições para a 9ª Copa 
Sintrajud de Futebol pro-
movido pelo departamen-
to Sociocultural. O prazo 
vai até o dia 13 de agosto, 
às 20h. As inscrições de-
verão ser feitas através de 
formulário próprio, que 
poderá ser obtido nos si-
tes do SINTRAJUD (www.
sintrajud.org.br) ou da GS 
Eventos e Comunicação 
Ltda. (www.gseventos-sp.
com.br), e remetidas atra-
vés de fax, e-mail, ou en-
tregues pessoalmente na 
sede do SINTRAJUD. 

A reunião técnica ocor-
rerá no dia 14 de agosto 
de 2012, às 19h30, na sede 
do sindicato e o campeo-
nato tem início no dia 16 
de agosto de 2012.

Nesta edição podem 
participar servidores sin-
dicalizados ou não, além 
de terceirizados. Os atletas 
sindicalizados deverão pa-
gar uma taxa de R$ 30,00 
cada, enquanto os não 
sindicalizados uma taxa 
de inscrição de R$ 80,00 
cada.  A taxa deverá ser 
paga no ato da inscrição 
ao Sintrajud, através de 
cheque, podendo ser divi-
dido em até duas vezes. 

Cada equipe poderá 
inscrever um mínimo de 
09 atletas e um máximo de 
15. As equipes deverão ser 
formadas obedecendo aos 
seguintes critérios: 50% 
dos atletas inscritos deve-
rão ser filiados ao SINTRA-
JUD; o restante poderá ser 
não sindizalizado, sendo 
que os jogadores que não 
são servidores (funcioná-
rios do SINTRAJUD, tercei-
rizados, estagiários e/ou 
cedidos) estarão limitados 
a no máximo 3 atletas por 
cada equipe.

As inscrições devem 
ser feitas no departamen-
to Sociocultural pelo tele-
fone (11) 3222-5833

vem aí a 

9ª Copa 
Sintrajud 
de Futebol, 
as inscrições já 
estão abertas

Sociocultural

Teatro: os interessa-
dos em participar das 
oficinas de teatro de-
vem estar no sindicato 
aos sábados, às 10h. As 
oficinas têm duração de 
uma hora e meia e são 
ministradas pelo diretor 
de teatro Jairo Maciel.

Dança: As aulas de 
dança acontecem toda 
segunda-feira, mas elas 
começam um pouqui-
nho mais cedo, 19h30, 
e vão até 21h.

Atenção: novos 
horários da dança 
e do teatro

No próximo dia 07 de 
agosto, o auditório 

Nereu Ramos, na Câmara 
dos Deputados em Brasí-

lia, será palco de mais um 
debate pela aprovação da 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 555.

Organizado pelo Mo-
vimento dos Servidores 
Aposentados e Pensio-
nistas (MOSAP), o debate 
contará com a presença 
do Sintrajud, de servido-
res do Judiciário Federal 
e de outras categorias em 
nível nacional. Caso apro-
vada, essa emenda acaba 
com a taxação dos servi-
dores que já aposentaram. 
“É uma luta para reparar 
uma injustiça feita na Re-
forma da Previdência de 
2003”, diz Ana Maria Fe-
vereiro, coordenadora do 
Núcleo de Aposentados 
do Sintrajud.

Essa reforma foi a pri-
meira medida do recém-
eleito governo Lula, e entre 

outras maldades instituiu 
a cobrança de 11% sobre 
os vencimentos de apo-
sentados e pensionistas. 
Ana lembra que muitos 
servidores já estavam apo-
sentados tiveram severas 
perdas com a taxação.

A servidora lembra ain-
da que em 1997 FHC tam-
bém tinha tentado fazer 
essa reforma, mas não con-
seguiu, porque “o PT e a 
CUT impediram”. “Quando 
Lula foi eleito e a CUT virou 
situação, os trabalhadores 
perderam o apoio”, avalia 
Ana ao lembrar que nessa 
época importantes nomes 
da cúpula petista, como o 
deputado Arlindo Chiná-
glia, eram radicalmente 

contrários a taxação dos 
inativos.

Ela destaca que um 
dos maiores problemas é 
que “não haverá nenhuma 
contraprestação, ou re-
tribuição, dessa taxação”. 
Além disso, segundo ela, 
o principal argumento do 
governo para mudar as 
regras previdenciárias, o 
déficit previdenciário, é 
mentiroso.

Para a servidora a par-
ticipação neste evento é 
um momento importante 
da campanha. “Mas não é 
o fim do caminho. Há mui-
to trabalho que precisa ser 
feito, muita mobilização 
para gente conseguir o fim 
da taxação”.

Após ser beneficiada com isenção de IpI, 
general Motors planeja demissão em massa

Se o projeto da empresa for levado à frente mais de 15 mil trabalhadores podem perder seus 
empregos. Redução da jornada de trabalho pode garantir o emprego dos trabalhadores

No Brasil, nos últimos 
três anos, as mon-
tadoras de automó-

veis receberam de isenção 
fiscal, com a redução do IPI, 
R$ 26 bilhões. Montante 
que daria para pagar 3,71 
PCSs na íntegra.

Em troca desse benefí-
cio, as empresas se com-
prometeram a manter o ní-
vel de emprego. Porém, na 
General Motors (GM) de São 
José dos Campos, dois mil 
trabalhadores estão ame-
açados de demissão, dado 
o fechamento do setor de 
Montagem de Veículos Au-
tomotores (MVA). 

Se a empresa realizar es-
sas demissões haverá graves 
consequências na região. 
Segundo levantamento do 
DIEESE essas demissões le-
variam ao desemprego mais 
de 15.500 trabalhadores. O 
instituto considera que para 
cada emprego direto elimi-
nado na GM, outros 6,75 in-
diretos serão fechados.

Na terça-feira (31) o mi-
nistro da Fazenda Guido 
Mantega se reuniu com re-
presentantes da montadora. 
Segundo o site do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São 
José (filiado à CSP-Conlutas), 
Mantega desconsiderou os 
próprios dados do Cadastro 
Geral do Emprego e Desem-
prego (CAGED) e do DIEESE 
ao afirmar que está satisfeito 
com os números de empre-
go no setor automotivo: “Ve-
rificamos que a GM está com 
saldo positivo de empregos. 
Isso não significa que não 
houve demissões. Há pro-
blemas localizados em al-
gumas fábricas”, afirmou em 
entrevista coletiva.

Mas os números são cla-
ros: “de julho de 2011 a junho 
de 2012, a GM fechou 1.044 

postos de trabalho (saldo 
entre demissões e contra-
tações) em São José dos 
Campos. Em São Caetano, 
foram 349 postos a menos. 
A única fábrica a fechar o pe-
ríodo com saldo positivo foi 
em Gravataí, com 204. Caso 
o Governo Federal prossi-
ga com a postura de mero 
espectador, esses números 
poderão dar um salto ainda 
maior”, informa nota do sin-
dicato. Ou seja, a empresa 
está recebendo dinheiro do 
governo (portanto, nosso) 
para demitir trabalhadores.

“E tudo isso em uma em-
presa que está em um mo-
mento de aumento de suas 
vendas e batendo recordes 
de faturamento e lucro em 
suas unidades no Brasil, em 
particular na unidade de São 
José dos Campos, responsá-
vel por 35% do faturamento 
da GM em nosso país”, pros-
segue a nota.

Retirada de direitos
Há anos a GM tenta reti-

rar direitos dos trabalhado-
res de São José dos Campos 
e rebaixar os salários da ca-
tegoria. E tem alegado que 
o fim das atividades do MVA 
na planta da cidade aconte-
ce porque os metalúrgicos 
se recusam a perder direitos 
que são históricos.

É uma chantagem da em-
presa para que os trabalha-
dores aceitem perder seus 
direitos. E o mais grave nessa 
situação é que governo Dil-
ma além de conivente, está 
praticamente subsidiando 
empresas que demitem e 
retiram direitos dos traba-
lhadores.

A política de 
redução do IPI

Desde o início da crise fi-

nanceira internacional, o go-
verno brasileiro abriu mão 
de R$ 26 bilhões em impos-
tos para a indústria automo-
tiva. Ao mesmo tempo, o se-
tor criou 27.753 novas vagas 
de trabalho, o que equivale 
dizer que cada nova carteira 
de trabalho assinada pelas 
montadoras custou cerca de 
R$ 1 milhão em renúncia fis-
cal aos cofres públicos.

Nesse período, as monta-
doras remeteram US$ 14,6 
bilhões, na forma de lucros 
e dividendos, para as matri-
zes que contavam prejuízos 
com a queda na receita nos 
Estados Unidos e na Europa. 
O lucro enviado para fora do 
País fica próximo do valor 
que as empresas deixaram 
de pagar em impostos.

Mobilização
Na terça-feira (31), mes-

mo dia em que o ministro 
da Fazenda se reunia com 
representantes da GM, os 
metalúrgicos da montado-

ra pararam a produção por 
uma hora, como parte das 
mobilizações em defesa do 
emprego e pelo Dia Nacio-
nal de Luta.

Dia Nacional de Luta, 
faz parte do calendário das 
mobilizações dos servidores 
federais para exigir que o 
Governo Federal atenda as 
reivindicações da categoria, 
que está em greve há mais de 
um mês. Os metalúrgicos da 
GM também decidiram usar 
essa data para pressionar o 
governo a tomar medidas 
concretas pela manutenção 
dos postos de trabalho.

Nossa opinião
Desde a década de 1950 

as montadoras lucram, e 
muito. No entanto, a cada 
ano, o número de empregos 
diminui, principalmente em 
função das novas tecnolo-
gias e da reestruturação 
produtiva. Desde essa épo-
ca, as empresas recebem di-
nheiro público, sob a forma 

de incentivos fiscais. Mas as 
demissões são sempre re-
correntes.

Estas empresas não po-
dem simplesmente decidir 
que vão acabar com postos 
de trabalho e pronto, princi-
palmente porque elas têm 
recebido bilhões de reais do 
dinheiro público.

Defendemos a redução 
da jornada de trabalho para 
36 horas para garantir a 
manutenção do emprego 
e fazemos uma exigência 
ao governo Dilma, que não 
pode atuar como espectador 
nesse processo, muito menos 
como porta voz da empresa, 
como fez o ministro Guido 
Mantega. Concordamos com 
os metalúrgicos de São José, 
que defendem a “produção 
integral do modelo Classic na 
planta local; nacionalização 
do Sonic, que é importado 
da Coréia do Sul; e volta da 
produção de caminhões”. Tais 
medidas afastariam o risco 
de demissões.

Servidores em luta pela aprovação da peC 555

Divulgação

31.07.2012 - Metalúrgicos mobilizados contra as demissões

Sindmetal SJC


