
CNJ mantém cobrança do Imposto Sindical

Ativistas convocam novo ato                

contra gastos da Copa

Agenda: Confira as atividades da semana
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servidores exigem abertura de negociação com o governo
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Por Camila Gaia

Todos os servidores estão sendo cha-
mados a participar, no próximo sába-
do, 15, da Assembleia Geral Extraordi-

nária do Sintrajud. O evento começa às 14h, 
no auditório do sindicato (Rua Antonio de 
Godoy, 88, 15º andar) e vai debater a parti-
cipação da categoria no Dia Nacional de Pa-
ralisação (19 de março); quando o funciona-
lismo público federal pode cruzar os braços 
por 24 horas para exigir do governo uma 
mesa de negociação. Nesse dia 19 também 
acontece uma marcha a Brasília.

A paralisação das atividades por 24 
horas no dia 19 é também uma respos-
ta à negativa do Governo Federal e do 
Supremo Tribunal Federal (STF) em esta-
belecer uma mesa de negociação com a 
categoria. Em janeiro, foi protocolado um 
pedido de abertura de mesa de negocia-
ção junto ao Governo Federal. Em feve-
reiro, os servidores do Judiciário Federal 
defenderam no Supremo a instalação da 
mesa permanente de negociações. “Infe-

lizmente, o governo e o STF insistem em não 
abrir negociação com a categoria.

Isso nos empurra para a paralisação das ati-
vidades nas diversas categorias de servidores”, 
afirma Adilson Rodrigues, dirigente da Fenajufe 
e do Sintrajud. “A participação dos servidores 
nas assembleias setoriais que acontecerão nesta 
semana (Ver agenda na página 2) e na assem-
bleia geral do dia 15 é fundamental para forta-
lecermos a categoria para o dia da paralisação”, 
completou Adilson, ressaltando a importância 
da participação de todos.

Outros assuntos
A assembleia geral também abordará no-

vidades da Campanha Salarial Unificada; a 
movimentação para a marcha dos servidores, 
marcada para ocorrer em Brasília no mesmo 
dia da paralisação naciona; a pauta estadual de 
reivindicações; além de eleger os delegados do 
Sintrajud à reunião Ampliada da Fenajufe, que 
acontece no dia 20 de março, às 10h, em Brasília. 
Os interessados em participar da Marcha a Brasí-
lia devem entrar em contato com a secretaria do 
Sintrajud, pelo telefone 11 3222-5833.



Sintrajud inicia 
recadastramento 

dos filiados
Até o dia 30, sócios receberão ligações 
telefônicas para atualizar seus dados

O Sintrajud iniciou no último dia 7 de março 
uma campanha de recadastramento dos filia-

dos.  A campanha vai até o dia 30 e, neste período, 
os sócios receberão ligações telefônicas para que 
confirmem seus dados cadastrais (email, local de 
trabalho e endereço residencial).

Essas informações são importantes para que 
o Sindicato disponha de informações atualizadas 
sobre seu quadro de filiados e possa manter uma 
comunicação eficiente com a categoria.
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CNJ mantém cobrança e imposto 
sindical será descontado em março

Sintrajud devolverá o dinheiro, mas solicita destinação para fundo de greve

Por Hélio Batista Barboza

O Conselho Nacional de 
Justiça manteve a co-
brança do imposto 

sindical sobre os servidores da 
Justiça Federal de 1ª e 2ª instân-
cias. O órgão considerou impro-
cedente o Pedido de Providên-
cias deito por Hermano Torreiro 
de Carvalho, que contestava a 
autorização dada pelo Conse-
lho da Justiça Federal para o 
desconto da contribuição com-
pulsória dos servidores da JF.

Embora estatutários, os 
servidores terão de pagar o 
imposto previsto na CLT, o que 
vem ocorrendo desde 2010. A 
decisão da relatora Ana Maria 
Duarte Amarante Brito se ba-
seou na Instrução Normativa 
nº 1/08, do Ministério do Tra-

balho e Emprego.
Além da Instrução, o CNJ 

se baseou em decisões an-
teriores do STF e do STJ, que 
também consideraram consti-
tucional a cobrança. O STF se 
manifestou sobre o assunto 
em 2005, quando decidiu que 
a contribuição sindical insti-
tuída pelo artigo 8º, inciso IV, 
da Constituição é uma norma 
autoaplicável, e que os sindi-
catos de servidores públicos 
poderiam cobrá-la sem a ne-
cessidade de uma lei regula-
mentadora. Em 2010, o STF 
reafirmou esse entendimento.

Em agosto do ano passa-
do, o STJ afirmou que a con-
tribuição sindical “é devida 
por todos os trabalhadores 
de determinada categoria, 
independentemente de filia-

ção sindical e da condição de 
servidor público celetista ou 
estatutário”.

Na Justiça Federal, a co-
brança foi instituída depois 
que a CSPB (Confederação de 
Servidores Públicos do Bra-
sil) acionou o CJF cobrando a 
parte que lhe caberia do im-
posto, 5%.
Sintrajud é contra a cobrança

O Sintrajud é contra a 
cobrança do imposto sin-
dical, pois entende que as 
entidades sindicais devem 
se manter apenas com a con-
tribuição voluntária de seus 
filiados. A instituição da con-
tribuição obrigatória é de 
1939, durante o governo de 
Getulio Vargas, que preten-
dia atrelar os sindicatos ao 
aparelho do Estado.

A Fenajufe não recebe a 
parte que lhe caberia do im-
posto sindical, por decisão 
congressual. A CSP-Conlutas 
(Central Sindical e Popular), 
da qual o Sintrajud faz parte, 
também não recebe a parte 
que lhe caberia do imposto.

No período de 2008 - 
quando as centrais sindicais 
foram legalizadas – a 2012, as 
centrais sindicais haviam re-
cebido R$ 530 milhões do im-
posto sindical. A maior parte 
do dinheiro foi direcionado 
às governistas CUT e Força 
Sindical.

Devolução e 
fundo de greve

Como parte da campanha 
contra a cobrança, o Sintrajud 
devolve aos servidores os 60% 
que lhe caberiam do confisco. 

Embora o desconto nos sa-
lários aconteça no mês de mar-
ço, a devolução deve demorar 
alguns meses, devido aos trâ-
mites internos para o procedi-
mento.

Por outro lado, o Sintra-
jud solicita que os servidores 
doem o dinheiro para o fundo 
de greve. O fundo é de gran-
de importância para dar força 
à categoria, principalmente 
em paralisações prolongadas 
como as que podem acontecer 
neste ano, diz Tarcísio Ferreira, 
diretor do Sintrajud. “O fundo 
serve para ajudar colegas a en-
frentar as despesas do período 
de greve”, afirma. Ele destaca 
que esses recursos ficam numa 
conta à parte, não servindo 
para nenhuma despesa ordi-
nária da entidade.

Servidores defendem na Câmara 
integralidade a aposentado por invalidez

Representante da Federação fará exposição em audiência pública 
da comissão especial na quarta-feira, dia 12

Por Hélio Batista Barboza

Na quarta-feira,12, na Câmara 
de Deputados, acontece a 

terceira audiência pública da co-
missão especial que analisa a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) 170/12. Apresentado pela 
deputada Andreia Zito (PSDB/RJ), 
o texto garantiria o direito aos 
proventos integrais para os servi-
dores que ingressaram no serviço 
público até 31 de dezembro de 
2003, quando entrou em vigor a 
reforma da Previdência do gover-
no Lula. A emenda teria efeito re-
troativo, abrangendo os servido-
res que já se aposentaram.

Na audiência de quarta-feira, 
um representante da Fenajufe fará 
exposição de 15 minutos sobre 
o tema, conforme requerimento 
aprovado na reunião de 26 de fe-
vereiro. A comissão ainda pretende 
realizar mais um encontro e votar o 
parecer ainda neste semestre.

Na última audiência, represen-
tante do Ministério do Planejamen-
to acenou com a possibilidade de 
que o benefício seja concedido a 
alguns aposentados por invalidez. 
Estudos do órgão apontam que o 
benefício integral seria pago caso 
o servidor fosse considerado inca-
paz para o trabalho por uma junta 
médica, que também avaliaria uma 

possível readaptação do servidor.
Atualmente, proventos inte-

grais são garantidos apenas nos 
casos de acidente em serviço, 
moléstia profissional e doenças 
graves previstas em lei, deixan-
do de fora um grande número de 
enfermidades, como as doenças 
mentais do trabalho frutos da in-
tensificação do trabalho.

A ex-diretora do Sintrajud 
Ana Fevereiro considera injusto 
o pagamento de aposentadoria 
proporcional. Ela argumenta que 
ninguém fica doente por que 
quer e que em muitos casos fica 
“óbvio que isso [a enfermidade] 
está ligado ao trabalho”.

Ativistas convocam novo ato 
contra gastos com a Copa do Mundo

Manifestação acontece dia 13, quinta-feira, 18h, no Largo da Batata, Zona Oeste da capital

Com o lema “Se não tiver direi-
tos não vai ter Copa”, ativistas 

estão organizando a terceira mani-
festação deste ano contra os gas-
tos com a Copa do Mundo.

Programado para acontecer 
na quinta, 13, às 18h, no Largo da 
Batata, Zona Oeste da capital, o 

protesto vai denunciar os recursos 
destinados à construção das arenas 
para megaevento esportivo em de-
trimento dos serviços públicos.

Os ativistas, na página no Face-
book, destacam: “vivemos em uma 
situação caótica do SUS, de pesso-
as despejadas para construção de 

estádio, falta de investimento na 
educação, infraestrutura e outros 
sistemas. A previsão é que os inves-
timentos para o Mundial alcancem 
R$ 33 bilhões - o país vai custear 
85,5% das obras relacionadas ao 
evento, com dinheiro dos governos 
federal, estaduais e municipais.”

AGENDA:
12/03 – Debate sobre a violência contra a mulher; 
às 19h; no Sinsprev: Rua Antonio de Godoy, 88, 5º

13/03 – Assembleia setorial no Tribunal Regional 
Eleitoral; 13h

13/03 – Reunião do Grupo de Trabalho Regional de 
Carreira; 19h; no Sintrajud

14/03 – Assembleia setorial no fórum trabalhista 
Ruy Barbosa; às 13h

15/03 – Assembleia geral no Sintrajud; às 14h

19/03 – Dia Nacional de paralisação; Marcha a Brasília

20/03 – Reunião Ampliada da Fenajufe; em Brasília

21/03 – Reunião da CSP-Conlutas; em Brasília

22/03 – Encontro do Espaço Unidade de Ação

23/03 - Encontro de Negros e Negras da CSP-Conlutas
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Rodada de assembleias prepara categoria 
para Dia Nacional de Paralisação

A última semana de feve-
reiro foi marcada por 

assembleias nos maiores 
fóruns da capital paulista e 
na Baixada Santista. O ob-
jetivo foi deliberar sobre a 
adesão da categoria ao Dia 
Nacional de Paralisação, em 
19 de março. Nesse dia tam-
bém acontece uma marcha a 
Brasília, que reunirá diversos 
segmentos do funcionalismo 
que estão na Campanha Sa-
larial Unificada.

O primeiro encontro acon-
teceu em 26, quando os tra-
balhadores da Justiça Federal 
aprovaram cruzar os braços 
por 24 horas para exigir aber-
tura da negociação. A assem-
bleia foi realizada em frente 
à sede do TRF-3 e teve gran-
de participação da categoria. 
Neste dia houve um ato uni-
ficado do funcionalismo em 
frente ao tribunal. 

A mobilização conjunta 
com os demais servidores fe-
derais foi ressaltada. Na últi-
ma vez em que isso ocorreu, 
em 2012, o funcionalismo 
derrotou a política de “rea-
juste zero” do governo Dilma 
Rousseff.

Na quinta-feira, 27, foi a 
vez dos servidores do TRE-SP 
se reunirem. No encontro, fi-
cou definida a realização de 
uma nova assembleia em 13 
de março, às 14h, na sede da 
Rua Francisca Miquelina.

Os servidores da JT tam-
bém optaram por uma nova 
assembleia para unir forças 
rumo às 24 horas de paralisa-
ção. O próximo encontro será 
na sexta-feira, 14, às 13h, no 
fórum Ruy Barbosa.
JT da Baixada Santista é a 

favor da paralisação
Os servidores da Justiça 

do Trabalho de Santos, São Vi-

Jesus Carlos

cente e Praia Grande também 
realizaram assembleias para 
definir a adesão ao Dia Nacio-

nal de Paralisação. As três se-
des concordaram em paralisar 
as atividades por 24 horas no 

dia 19 de março. A proposta 
será avaliada na assembleia 
geral do dia 15.

Conheça a programação do 
7º Congresso Estadual do Sintrajud

Chico de Oliveira e ex-presidente da OAB Cezar Britto estão entre os debatedores. Inscrições vão até 17 de março

Por Hélio Batista Barboza

O Sintrajud definiu a pro-
gramação do seu 7º 
Congresso Estadual, que 

será realizado entre os dias 27 e 
30 de março. A abertura será às 
19h da quinta-feira, 27 de mar-
ço, no auditório do sindicato 
(Rua Antonio de Godoy, 88, 15ª 
andar). Os debates em plenárias 
e grupos de trabalho vão até 30 
de março, no Hotel Rancho Sil-
vestre (Estrada Votorantim, 700), 
cidade de Embu das Artes/SP.

O Congresso terá as pre-
senças do sociólogo Chico de 
Oliveira e do ex-presidente da 
OAB Cezar Britto, entre outros 
debatedores.

As inscrições foram pror-
rogadas e estão abertas até 
às 19h do dia 17 de março. Os 
servidores que se associaram 
ao sindicato até 10 de fevereiro 
podem se inscrever como dele-
gados. Acesse o www.sintrajud.
org.br e faça a sua inscrição.

O Congresso do Sintrajud é a 
instância máxima da categoria. 
Nele serão debatidas e defini-
das as diretrizes que a entidade 
levará pelos próximos três anos. 
Além de ser uma demonstração 
da democracia no Sindicato, 
pois todo servidor sócio da enti-
dade pode participar do evento.

Neste congresso, por exemplo, 
os delegados irão se debruçar so-
bre as mudanças havidas no Poder 
Judiciário desde a criação do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

27.02.2014 – Em assembleia, servidores do TRF-3 
aprovam 24 horas de paralisação em 19 de março.

27 de março (quinta-feira)
19h – Abertura do 7º Congresso Estadual do Sintrajud, 

com celebração dos 18 anos do sindicato e saudação das en-
tidades presentes.

21h – Encerramento dos trabalhos do dia e coquetel.

28 de março (sexta-feira)       
09h às 20h – Credenciamento dos delegados e observa-

dores
09h30 – Discussão e aprovação do Regimento Interno;
10h30 – Apresentação das Teses
13h00 – Almoço
14h30 – Painel e debate: Cenários, perspectivas e desa-

fios para a luta dos trabalhadores no próximo período.
 Debatedores:
Professor Chico de Oliveira – Sociólogo, professor titu-

lar da Universidade de São Paulo (USP), doutor em Sociologia 
pela Universidade de São Paulo (1992) e pós-doutor pela Eco-
le des Hautes Études en Sciences Sociales (1984).

Ana Pagamunici – membro da Executiva Nacional da 
Central Sindical e Popular – CSP CONLUTAS, militante do Mo-
vimento Mulheres em Luta e Psicóloga.

Miguel Leme – diretor da Apeoesp pela Oposição Alter-
nativa e membro da Executiva Nacional da Central Sindical e 
Popular – CSP CONLUTAS.

16h30 – Intervalo para café
17h00– Grupos de Trabalho (Conjunturas Nacional e In-

ternacional / Organização Sindical)
20h00 – Encerramento dos trabalhos com a mesa 50 

anos de Resistência à Ditadura Militar.
Debatedor confirmado:
Américo Gomes – Advogado de vários sindicatos, com es-

pecialização em Política e Relações Internacionais, ex-meta-
lúrgico, anistiado político e coordenador do comitê de presos 
e perseguidos políticos da antiga Convergência Socialista.

21h00 – Atividade Cultural.  

29 de março (sábado)             
09h às 15h – Credenciamento dos delegados(as) e 

observadores(as)
09h30 – Painel  e debate: Reforma do Judiciário: 10 anos da 

Emenda 45 e suas consequências para os trabalhadores.
Debatedores:
Grijalbo Coutinho – Juiz do Trabalho da 10ª Região, mas-

ter em Teoria Critica dos Direitos Humanos pelo UPO (Univer-
sidade Pablo de Olavide Sevilla /Espanha), ex-presidente da 
Anamatra e mestrando em Direito do Trabalho pela UFMG.

Cezar Britto – Advogado de várias entidades sindicais, mo-
vimentos populares e organizações não-governamentais. Con-
selheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
– CDES. Membro honorário vitalício da OAB - foi presidente da 
OAB Nacional, conselheiro federal e secretário-geral da OAB, 
conselheiro seccional e presidente da OAB/SE e presidente da 
Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB.

Juary Chagas – Bacharel em Direito e Mestre em Serviço 
Socia,l ambos pela UFRN, e militante do movimento sindical e 
instrutor colaborador do ILAESE - Instituto Latino-Americano 
de Estudos Socioeconômicos.

13h – Almoço
14h30 - Grupos de trabalho (Reforma do Judiciário e Plano 

de Lutas)
17h – Intervalo para o café
17h30 – Grupos de trabalho (questões específicas por tribunal)
20h – Encerramento dos trabalhos e Atividade Cultural

30 de março (domingo)
09h – Plenária final para votação e aprovação das resolu-

ções e moções
13h às 14h30 - Almoço
14h30 - Plenária final
17h – Encerramento do 7º Congresso Estadual do Sindica-

to dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São 
Paulo – SINTRAJUD.

PrOGrAMAçãO DO 7° COnGreSSO eSTADuAL DO SinTrAJuD
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Em SP, ato denuncia violência contra as mulheres
Passeata criticou os gastos com a Copa e a falta de investimentos em serviços públicos

Por Caê Batista

Não foi apenas a cor lilás 
que coloriu a Av. Paulis-
ta, a Rua da Consolação 

e a praça Roosevelt, trajeto da 
passeata do Dia Internacional 
das Mulheres. Realizada no sá-
bado, 8, a manifestação levou 
às ruas denúncias acerca da 
violência e exigiu a aplicação 
efetiva da Lei Maria da Penha e 
a sua ampliação.

O Movimento Mulheres em 
Luta (MML) – ligado à CSP-Con-
lutas - denunciou, sobretudo, os 
gastos com a Copa do Mundo em 
detrimento de investimentos em 
serviços públicos. “É um absurdo 
que apenas R$ 25 milhões sejam 
destinados à proteção de mulhe-
res e ao combate à violência en-
quanto os estádios consumirão 
R$ 30 bilhões”, pontuava um jor-
nal do MML.

O ponto de concentração do 
ato - vão do MASP – foi simbóli-
co. Naquele mesmo lugar, no ano 
passado, milhares de pessoas se 
uniram contra o reajuste das ta-
rifas de transporte público. As 

Em Santos, homenagem ressalta 
a importância da luta feminista 

Servidora parabeniza a greve das garis do Rio de Janeiro que “lutaram por melhores condições, recebendo um aumento merecido”

um diferencial e muitos privilé-
gios quando comparadas com 
outras categorias que ainda pre-
cisam lutar pela equiparação de 
salários. Mas isso não pode nos 
impedir de lutar por melhores 
condições e salários para todas 
as mulheres, independente de 
qualquer coisa”, discursou Vera 
Lucia Kocerka, servidora da Jus-
tiça Federal de Santos.

“O que me fez refletir muito 
nesse Dia da Mulher foi a situ-
ação das mulheres vítimas da 
violência. Mulheres que não 
são respeitadas em seus lares, 
nos seus trabalhos e em suas 
funções, sendo agredidas e 
violentadas até mesmo na rua. 
Para essas mulheres ainda há 
muita luta e muito o que fazer. 
Por isso, convoco as compa-
nheiras a continuarem na luta 
contra a violência”, completou 
Carmem Cenira Melo, servido-
ra da auditoria fiscal do traba-
lho e membro do Sinait.

O assédio moral sofrido 
constantemente pelas mu-
lheres, não só no serviço pú-
blico, mas em toda a socie-
dade, também foi lembrado 
por Simone Baldini, servido-
ra do TRE-SP. “Nós temos pas-
sado, principalmente no ser-
viço público federal, por um 
assédio muito grande, Hoje, 
há muitas mulheres que se 
submetem porque são líde-
res de família e que precisam 
arcar com todas as responsa-
bilidades. Elas merecem uma 
salva de palmas, assim como 
as garis do Rio de Janeiro 
que enfrentam todo tipo de 
violência e abuso, mas luta-
ram por melhores condições, 
recebendo um aumento me-
recido. E que isso sirva de 
exemplo para nós, do judi-
ciário e do serviço público 
federal, a garra, a força e a 
coragem de lutar por nosso 
objetivos”.

Por Camila Gaia

“Nosso objetivo é prestar 
uma homenagem às mulheres 
de nossa categoria e de todas 
as outras no mundo que têm o 
nosso respeito pela luta travada 
em busca da igualdade”, com 
essa frase, Adilson Rodrigues 
recepcionou os presentes na 
Barraca de Praia do Sintrajud, 
em Santos, no domingo, 9, num 
almoço que celebrou o Dia In-
ternacional das Mulheres.

Participaram do evento, ser-
vidores da Baixada Santista e 
de São Paulo, além de auditores 
fiscais do trabalho, servidores da 
prefeitura de São Vicente, do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego 
e do judiciário estadual. “Este é 
um dia importante, porque nós 
mulheres enfrentamos uma vida 
de tripla jornada, pois somos tra-
balhadoras e ainda cuidamos do 
lar e da família. Nós, servidoras 
federais, apesar de tudo, temos 

08.03.2014 – Passeata em homenagem ao Dia 
Internacional das Mulheres na Rua da Consolação.

Fotos Jesus Carlos

manifestações ganharam outros 
matizes e passaram a reivindicar 
mais investimentos em saúde, 
educação, moradia.

E é a falta de investimentos 
em serviços públicos que está 
na base da violência contra a 
mulher. Não apenas da violência 
doméstica, mas aquela violên-
cia presente na superlotação do 
transporte público; em filas de 
hospitais; na falta de creches; de 
moradia.

A violência doméstica é uma 
das facetas mais assustadoras das 
agressões contra as mulheres. No 
Brasil, a cada dois minutos uma 
mulher é espancada, a maioria 
é negra. O perfil de mulheres as-
sassinadas mostra que 54% têm 
entre 20 e 39 anos e 61% são ne-
gras. E mesmo diante deste qua-
dro, há no país 497 delegacias 
especializadas no atendimento 
à mulher, 77 casas abrigo e 226 
centros de referência.

Umas das exigências presen-
tes na manifestação era a amplia-
ção e a implementação da Lei 
Maria da Penha. O material do 
MML denunciava: “A Lei Maria da 

Penha não saiu do papel, afinal, 
sem investimentos não há lei que 
resolva!”.

Para Angélica Olivieri, direto-
ra do Sintrajud e presente na ma-
nifestação, é perceptível o cres-
cimento de casos de violência 
contra a mulher. “Diariamente ve-
mos casos de ganham repercus-
são pela brutalidade”, diz. “Mas a 
violência doméstica tem outras 
nuances. Ela começa na agressão 
verbal. Há mulheres que levam 
um tapa por dia!”, completa.

Daí a importância da repre-
sentatividade do ato, que reuniu 
cerca de 5 mil manifestantes de 
amplos setores do movimento 
sindical e popular, movimentos 
feministas e de partidos políti-
cos. “Essa unidade é importante 
para mostrar que estamos nos 

organizando”, disse. Para ela, é 
importante debater a violência 
para combatê-la.

Lugar de mulher é na rua!
No ato, Ana Luzia Figueiredo 

Gomes, diretora de base do TRF-
3 e militante do PSTU, destacou 
a participação das mulheres nas 
manifestações que têm aconte-
cido em diferentes lugares do 
mundo. Ela criticou a falta de 
políticas públicas às mulheres 
por parte do governo Dilma e do 
governo municipal de Fernando 
Haddad (PT), denunciando a re-
pressão aos movimentos sociais 
e as leis anti-manifestação. “Nós, 
mulheres, trabalhadores e a ju-
ventude, não vamos sair das ruas, 
não adianta o AI-5 da Dilma ou 
a repressão de Alckmin, nós não 
vamos deixar as ruas”, concluiu.

Debate na sede do Sindsprev
O debate sobre a situação 

da mulher acontecerá às 19h de 
quarta-feira, 12, na sede do Sin-
dsprev, na rua Antonio de Godoy, 
88, 2º andar, centro.  O debate 
abordará “A violência contra a 
mulher” e seus desdobramentos 
nas questões específicas como 
violência física e psicológica, falta 
de creches, assédio moral e sexu-
al, discriminação racial, aplicação 
efetiva da Lei Maria da Penha, 
amparo da Legislação e buscar 
conscientização dos homens 
contra as práticas machistas.

O evento está sendo organi-
zado pelo Sintrajud, Sindsprev, 
Sindsef-SP; mas estão convida-
das todas as entidades que par-
ticipam da campanha salarial 
unificada.

09.03.2014 – Barraca de Praia do Sintrajud, em Santos, recebe 
servidores e representantes de entidades parceiras. No detalhe, 

servidora do Judiciário saúda os presentes.

08.03.2014 - Servidores do Judiciário 
Federal na luta contra machismo

Marcela Matos


