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Preparar a retomada das 
lutas em 2019

Diante dos ataques já efetivados e dos que estão previstos para o ano que vem, centrais sindicais e movimentos sociais retomam 
mobilizações unificadas para defender direitos e conquistas. Páginas centrais

Ato em frente à Superintendência Regional do Trabalho, contra a extinção do Ministério.

Bianca Pedrina

Encarte especial 
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Após um ano, nova lei 
trabalhista intensifica 

precarização
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Um novo ano está chegando, num cenário de 
incertezas sobre o desenvolvimento da crise eco-
nômica, social, política e ética que desde 2015 
maltrata nosso povo com mais intensidade. Com-
pletado o primeiro aniversário da ‘reforma’ traba-
lhista, o país não gerou os empregos prometidos, 
a precarização aumentou e setores empresariais 
retomaram sua campanha pela extinção da es-
trutura de regulação das relações de trabalho: Mi-
nistério, Ministério Público (MPT) e o Judiciário 
Trabalhista. E o governo eleito se compromete dia 
após dia com a agenda do mercado.  

O alvo prioritário dos ataques é o funcionalismo, 
com a volta de propostas como o fim da estabili-
dade e das gratificações, demissão de 
servidores e aumento da alíquota de 
contribuição previdenciária (que, na 
prática, leva à redução salarial).

No caso dos trabalhadores do Ju-
diciário Federal, consolida-se uma 
vitória e se recoloca a necessidade 
de buscar formas de preservar as 
condições de vida. Em janeiro a ca-
tegoria integraliza a reposição parcial 
de perdas conquistada com a greve 
histórica de 2015, mas não há sequer 
sinalização de política salarial para o 
próximo período. A cúpula do Poder garantiu seu 
reajuste e a magistratura barganha a manutenção 
do auxílio-moradia, em um contexto de disputa 
orçamentária ainda mais acirrada. Mas o STF con-
tinua travando o julgamento da ação que discute 
o direito de indenização pelo descumprimento da 
revisão anual dos salários dos servidores públicos.

A Campanha Permanente em Defesa da Previ-
dência e Seguridade e a luta contra a extinção do 
Ministério do Trabalho unificou todas as centrais 
sindicais no país - CSP-Conlutas, CGTB, CSB, 
CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical, Nova 
Central Sindical e UGT. Quando isso aconteceu 
em 28 de abril de 2017 foi construída a maior gre-
ve geral dos últimos 30 anos. E com ela foi possível 
impedir a aprovação da ‘reforma’ do sistema de 
aposentadorias no ano passado, adiando por todo 

2018 a tentativa de fazer parlamentares envolvidos 
em inúmeros escândalos de corrupção votarem 
a Proposta de Emenda Constitucional 287-A às 
vésperas das eleições gerais. Dezenas de senadores 
e deputados que defendiam extinguir o modelo 
de seguridade social solidária também acabaram 
perdendo seus mandatos, o que foi outra vitória 
importante para os trabalhadores em um ano tão 
difícil e de tantos ataques.

O cenário continua grave. E por isso o Sintrajud 
aposta na constituição de articulações que levem à 
mais ampla unidade em defesa dos direitos sociais 
e das liberdades democráticas, visando apresentar 
uma alternativa real à crise. Esse é o sentido da 

atuação para fortalecer o Fórum 
dos Servidores Públicos no Estado 
de São Paulo. Assim como da par-
ticipação nos atos ocorridos em 
Buenos Aires contra as políticas 
de ‘ajuste’ e corte de direitos apro-
vadas na reunião dos governos das 
20 maiores nações do mundo (o 
G20). Este é também o chamado 
que a diretoria do Sintrajud faz a 
todos os servidores no início do 
próximo ano: não baixar a guarda 
e se manter preparados para reto-

mar um processo de mobilizações logo no começo 
de 2019.

Impõe-se o fortalecimento das lutas contra o 
congelamento salarial, as ‘reformas’ da previdên-
cia e trabalhista e a terceirização estendida às ativi-
dades fim no serviço público. Só assim será possí-
vel preservar a estabilidade, recuperar a data-base 
com revisão geral anual e buscar avançar para a 
garantia do direito à negociação coletiva, carreira 
e política salarial no próximo período.

O novo governo e o Congresso Nacional eleito 
devem assumir sabendo que os servidores e tra-
balhadores em geral não receberão os ataques 
anunciados sem resistência. Quando concluíamos 
esta edição, a notícia de que o Projeto ‘Escola Sem 
Partido’ foi arquivado na Câmara evidenciou a im-
portância da luta contra os retrocessos.
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Apostar na unidade para manter nossos direitos em 2019

“O Sintrajud aposta 
na constituição de 
articulações que levem 
à mais ampla unidade 
em defesa dos direitos 
sociais e das liberdades 
democráticas, visando 
apresentar uma 
alternativa real à crise.”

Atividades previstas
12/12 - Diálogo com os chefes de cartórios eleitorais.
15/12 - Festa de fim de ano da Subsede, 17h30, no Estrela de 
Ouro F.Clube (Av. Rei Alberto I, 372 – Ponta da Praia, Santos).
- Reunião do  Fórum de Servidores de SP, 10h.
19/12 - Confraternização do Núcleo de Aposentados, 14h, no 
Hotel São Paulo Inn.
20/12 - Início do recesso judiciário.

Atividades realizadas desde o JJ580

22 e 23/11 - Seminário jurídico da CSP-Conlutas.
24/11 - Assembleia geral (foto abaixo).

27/11 - Reunião no CNJ debateu autogestão em saúde.
29/11 - Reunião com a Presidente do TRT.
1°/12 - Final da 13ª Copa Sintrajud de Futebol Society, 
com vitória da equipe Agregados (foto abaixo).

7/12 - Festa de fim do ano na capital.
8/12 - Reunião do Coletivo de Mulheres.
11/12 - Ato contra o fim do Ministério do Trabalho (foto abaixo).

O Sintrajud já está 
distribuindo o 
calendário 2019.
Equipes do 
Sindicato vão 
passar em todos os 
locais de trabalho 
da capital e da 
Baixada Santista. 
Nas demais 
unidades, os 
calendários serão 
entregues pelos 
diretores de base 
ou enviados pelo  
correio. Se não 
receber o seu, 
entre em contato.

Gero Rodrigues

Bianca Pedrina/CSP-Conlutas

O Sintrajud firmou parceria com a Convenia para garantir aos 
sindicalizados mais de 200 opções de serviços e produtos 
com descontos de 5% a 70% em todo o Estado. Algumas 
redes oferecem atendimento no país inteiro.
Medicamentos, cosméticos, livrarias, alimentos e bebidas, 
lazer, serviços de saúde, estética e beleza, cursos livres, 
de graduação e pós, educação infantil, eletroeletrônicos, 
eletrodomésticos, lojas de departamentos e hipermercados.
Acesse www.sintrajud.org.br/convenios e aproveite!

Sindicalização traz direitos e vantagens!

Claudio Cammarota

Sintrajud discute no CNJ 
autogestão da saúde

CATEGORIA

 Sindicato se reuniu com coordenador do Comitê Gestor Nacional de Atenção à Saúde e 
articula criação de grupos de trabalho nos tribunais.

Hélio Batista Barboza

O Conselho Nacional de Justiça 
deve organizar em 2019 debates 
sobre a autogestão dos planos de 
saúde. A informação é do desem-
bargador Valtércio Ronaldo de 
Oliveira, que assumiu a coorde-
nação do Comitê Gestor Nacio-
nal de Atenção Integral à Saúde 
de Magistrados e Servidores do 
Poder Judiciário no CNJ.

Valtércio recebeu o diretor do 
Sintrajud Tarcisio Ferreira (foto) 
e disse que o primeiro desses 
eventos pode ser realizado em 
Brasília no mês de abril. 

Na reunião, o conselheiro descre-
veu a experiência do TRT da Bahia, 
implantada quando ele presidia o 
Tribunal. A autogestão no TRT-5 
foi debatida também no seminário 
que o Sintrajud realizou no TRT-2, 
em parceria com o Tribunal, a As-
sociação dos Magistrados (Ama-
tra-2) e a Escola Judicial (Ejud-2).

Concentração do mercado 
No CNJ, o debate sobre o as-

sunto começou em 2016, mas 
não houve avanço desde então. 
Naquele ano, foi criado o Comitê 
Gestor Nacional, que tem entre 
suas atribuições instituir grupos 
de trabalho e formular estudos 
para ajudar os tribunais interes-
sados na autogestão.

Tarcisio Ferreira disse que o de-
sembargador manifestou disposi-
ção de levar adiante o debate so-
bre o modelo. O dirigente também 
relatou que o conselheiro mostrou 
ter conhecimento da situação da 
assistência à saúde nos tribunais. 

Tarcisio levou à reunião as pre-
ocupações do Sindicato com o 
fato de os servidores entregarem 
uma parcela cada vez maior de 
seus vencimentos às empresas do 
setor, e com a concentração do 
mercado de planos. Valtércio, por 
sua vez, disse que o presidente 
do STF e do CNJ, ministro Dias 

Toffoli, também demonstrou in-
teresse na autogestão. 

Licitações
O Sindicato também atua para 

que os tribunais aumentem a desti-
nação de recursos para a saúde, me-
lhorem a divisão do custeio e efeti-
vem a transparência dos contratos, 
a fim de enfrentar os pesados reajus-
tes impostos pelas operadoras.

Neste ano, houve licitações de 
novos contratos no TRT e no 
TRF. E o TRE começou a prepa-
rar a contratação do seu primeiro 
plano de saúde para servidores e 
magistrados.

Enquanto acompanha esses 
processos, o Sintrajud cobra das 
administrações grupos de traba-
lho para estudar a implantação 
de planos autogestionados. Esse 
esforço envolve a Associação 
dos Juízes Federais (Ajufe-SP) 
e a Amatra-2, entidades com as 
quais o Sindicato tem dialogado.

Seminário sobre autogestão realizado pelo Sindicato, no TRT-2, em agosto. 

TRT – Segundo o Tribunal, o aumento das 
mensalidades – em torno de 15% – não foi 
maior porque a NotreDame, que atende os 
servidores desde 2013, se viu pressionada 
pelo debate sobre autogestão.

TRE – A minuta do edital está em fase de 
elaboração. Sugestões aprovadas em as-
sembleias foram levadas pelo Sintrajud 
à administração, como a garantia de que 
tenham direito ao plano servidores com 
margem consignável comprometida e os 
cedidos por outros órgãos. 

TRF – Os servidores da capital e de al-
guns municípios da Grande São Paulo, 
da Baixada Santista e do Vale do Paraíba 
continuam sendo atendidos pela Amil, 
sob um novo contrato. A licitação para o 
interior ficou deserta e, segundo o Tribu-
nal, o contrato com a Unimed será pror-
rogado até junho.

Como ficaram as 
licitações nos tribunais

Tarcísio Ferreira (esq.) e Valtércio de Oliveira

Jesus Carlos
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Luciana Araujo

O início de 2019 promete ser agitado para os 
trabalhadores em geral e o funcionalismo em 
particular. O novo governo assume - já em meio 
a escândalos de corrupção -, o Congresso Nacio-
nal em sua nova composição promete maioria 
‘bolsonarista’, e os efeitos da Emenda Constitu-
cional 95 já começam a se fazer sentir.

Somam-se ao aperto orçamentário os funda-
mentos governamentais anunciados pela equipe 
do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Em 
franca sintonia com o governo Temer, de quem 
herdará quatro ministros, o novo comando do 
Planalto já articula medidas que vêm sendo cons-
truídas antes mesmo da posse, em 1º de janeiro.

A equipe de transição coordenada pela atu-
al Casa Civil da Presidência da República, com 
apoio do Ministério do Planejamento, formulou 
15 eixos estruturantes para o próximo período 
no Brasil. Registrado no documento “Transição 
de Governo 2018-2019 - Informações Estratégi-
cas”, o plano reorganiza toda a estrutura de fun-
cionamento do Estado brasileiro à luz da EC 95 e 
de uma perspectiva ultraliberal de gestão.

Previdência segue no centro
No capítulo intitulado “Reformas macrofiscais 

e rigidez orçamentária”, o documento sugere que 
até 15 de janeiro de 2019 seja encaminhada nova 
Proposta de Emenda Constitucional para alterar 
as regras do sistema de aposentadorias. Esta vem 
sendo encarada como a prioridade máxima.

Outro ataque proposto à seguridade social é a 
chamada ‘DRU Geral’ (Desvinculação Geral de 
Receitas da União). O estrangulamento seria am-
pliado pela retirada da base de cálculo das des-
tinações constitucionalmente estabelecidas em 
todas as fontes de receita fiscal da União. As ex-
ceções seriam as arrecadações com a contribui-
ção social do salário-educação, de impostos e as 
transferências para estados e municípios.

“O montante desvinculado da Seguridade So-
cial é inferior aos recursos que ela exige sejam re-
tirados da esfera fiscal e, que, ao mesmo tempo, 
são redirecionados para financiar as despesas da 
seguridade”, aponta o texto.

Manobras
A própria equipe de transição reconhece que 

as medidas que exigem reformas constitucionais 
“de maneira geral, são temas impopulares, im-
pactando os índices de aprovação do novo Go-
verno”. Para favorecer as mudanças, o documen-
to propõe “articulação e priorização para aprovar 
rapidamente as propostas mais emergenciais”. 
Além de identificar PECs ou PLs que já estejam 
em tramitação no Congresso Nacional e “buscar 
alternativas infralegais que avancem com parte 
das mudanças a serem feitas”.

Estabilidade em risco
O documento afirma ainda que já “está em fase 

de proposição um Projeto de Lei” sobre gestão 
de desempenho dos servidores. Entre as medidas 
para efetivação do novo modelo por produtivi-
dade estão: o teletrabalho, a limitação de faltas 
e ausências ao trabalho. Iniciativas que já vêm 
sendo adotadas também no âmbito do Judiciá-
rio Federal por meio de portarias ou resoluções, 
evidenciando que a cúpula do Poder assumiu 
institucionalmente a função de ser parte ativa 
na implementação do remodelamento do Estado 
imposto pela EC 95.

Na Congresso Nacional já há vários projetos 
regulamentando a perda da estabilidade - inseri-
da na Constituição pela Emenda Constitucional 
19/1998, durante o governo Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB). Os mais recentes são o PLP 
539/2018, apresentado pelo deputado Giuseppe 
Vecci (PSDB/GO), e o PLP 550/2018, de Victó-
rio Galli (PSL/MT). No Senado, o ataque vem 
por meio do PLS 116/2017, da senadora Maria do 
Carmo Alves (DEM/SE).

 CONJUNTURA

Equipe de transição prepara ofensiva contra servidores
Adiamento de reajustes salariais, fim da estabilidade no emprego e ataque às aposentadorias estão entre as prioridades do Planalto a partir de 2019; projeto governamental vai exigir mobilização e unidade dos trabalhadores para preservar direitos.

O presidente eleito.

Também está pronto para análise no plenário da 
Câmara o PLP 248/98. Como informa a ‘Agência 
Câmara’ em reportagem do dia 12 de novembro, 
“o texto, aprovado pelos deputados com alterações, 
recebeu emendas no Senado e atualmente está 
pronto para nova análise pelo Plenário”.

Reajustes ameaçados
O relatório do Planejamento ainda formula a 

tese de que o problema do país não é a quantida-
de de servidores públicos, mas “os altos salários”, 
especialmente na esfera federal. Como “solução” 
para o problema, o relatório de transição propõe 
o adiamento de reajustes já conquistados em lei 
por categorias do Executivo, de 2019 para 2020.

O governo Temer já havia tentado aprovar 
esta política por meio da Medida Provisória 
849/2018, publicada em 1º de setembro. A MP, 
no entanto, está travada no Congresso Nacional, 
sem designação de relator para a Comissão Es-
pecial Mista que deveria elaborar parecer sobre 
o texto. E deve caducar, já que seu prazo máximo 
de vigência se encerra em 8 de fevereiro do ano 
que vem.

Os servidores do Judiciário Federal e do MPU 
não são atingidos pela MP, mas ela pavimenta 
uma política, e derrubá-la pode ser visto como 
pressuposto para tentar impedir o congelamento 
salarial em todos os setores.

Judiciário na mira
Além disso, o estudo da equipe de transição 

destaca que as despesas com pessoal do PJU e 
do MPU são as que mais impactam o orçamento 
- tendo havido uma variação de 19% e 21% en-
tre 2015 e 2017, respectivamente. Os percentuais 
são superiores a todas as outras áreas referidas.

A conta inclui os vencimentos de servidores e 
subsídios de magistrados e ministros.

Com o acirramento da disputa orçamentária, 
a conta do presente negociado entre o Executi-
vo, o Legislativo e o Judiciário para reajustar em 
16,38% os vencimentos da cúpula dos poderes 
tende a ser jogada sobre as costas dos trabalha-
dores - a quem o STF mais uma vez encerrou o 

Shuellen Peixoto

Os chefes de estado das economias mais 
importantes do mundo estiveram reunidos em 
Buenos Aires no último dia 30 de novembro 
e firmaram acordos econômicos e sociais 
que serão as diretrizes no próximo período. 
O encontro reuniu o G20 - os sete países 
mais ricos (G7), 13 economias consideradas 
emergentes (entre elas, a China, a Rússia, 
a Índia e o Brasil), e a União Europeia (UE), 
além de representantes do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e do Banco Mundial. O 
documento síntese revela que os projetos que 
governantes buscam impor no Brasil são parte 
de um processo de reorganização ultraliberal 
das economias em nível internacional.

Os cortes no orçamento e a política de ajuste 
fiscal são estruturantes do documento, sob a 
justificativa de controlar as contas públicas e 
superar a crise econômica.

A reforma trabalhista foi destacada pelo 
atual presidente do Brasil, Michel Temer, 
durante o encontro, como pilar da geração 
de postos de trabalho, mesmo com todos 
os dados comprovando o aumento do 
desemprego e da precarização, além do 
desmonte da Justiça Trabalhista.

Em resposta à reunião do G20, aconteceram 
também na capital argentina atividades 
da “Cúpula dos Povos”, organizada pela 
“Confluencia No al G20-Fuera el FMI”. Nos dias 
28 e 29 de novembro, foram promovidos 

debates  e atividades na praça em frente ao 
Congresso Nacional do país vizinho. E, no 
dia 30, aconteceu uma grande manifestação 
contra as políticas de austeridade.

Para Henrique Sales, diretor do Sintrajud que 
esteve presente às atividades, entrar em contato 
com trabalhadores de outras categorias e países, 
percebendo que os problemas enfrentados 
aqui são os mesmos verificados no Chile, 
Colômbia, Argentina ou Uruguai, é um passo 
importante na organização da resistência em 
defesa dos direitos. ‘Reformas’ previdenciárias, 
retirada de direitos trabalhistas, privatizações 
e terceirizações, são políticas que estão sendo 
aplicadas em nível global. Na Nicarágua, em 
julho deste ano a Associação Nicaraguense 
de Direitos Humanos (ANPDH) apontava a 
morte de 448 pessoas entre abril e aquele mês 
(conforme noticiado pelo portal ‘G1’), num 
processo que começou com a ‘reforma’ das 
aposentadorias.

“O G20 é a organização dos países mais 
poderosos do mundo, é a reunião onde, 
basicamente, é decidido nosso futuro – onde 
serão os investimentos e quais direitos serão 
retirados”, destacou Henrique. “Eventos como 
estes são importantes momentos de unidade 
para construir a resistência aos ataques que 
estão vindo. O processo político mundial é 
complexo, com vários governos autoritários 
que têm a intenção de perseguir trabalhadores. 
No Brasil não será diferente e precisamos 
resistir”, afirmou o dirigente.

Principais ataques 
previstos

Nova PEC sobre a reforma da 
Previdência, ainda em janeiro/2019.

Proibição de reajustes de índices, 
tabelas e parâmetros que ampliem a 
demanda por recursos, por decreto.

Mitigação da estabilidade no 
emprego associada a avaliações de 
desempenho.

Suspensão dos concursos.

Cortes de gratificações.

Salários do serviço público 
equivalentes aos do setor privado, 
onde não há exigência de concurso 
nem responsabilidades inerentes às 
funções do Estado.

 Reunião do G20 indica mais 
cortes e retirada de direitos

Sindicato enviou representação aos protestos que aconteceram durante o encontro
da cúpula de lideranças das principais economias do mundo, na Argentina.

Manifestação em Buenos Aires contra o ajuste e por direitos.

ano sem abrir discussão sobre política salarial 
após a integralização da reposição parcial de per-
das conquistada com a greve de 2015.

Congelamento de índices
Como medida para conter o aumento de despe-

sas obrigatórias que são reajustadas por atos infra-
legais, o documento propõe a edição de decreto 
“preferencialmente nos primeiros dias de gover-
no” proibindo o reajuste de índices, tabelas e pa-
râmetros que ampliem a demanda por recursos.

Tal política impactaria, por exemplo, as despe-
sas com pessoal e encargos sociais, os benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e 
outros vinculados ao sistema de seguridade social. 
Importante lembrar que entre as medidas anun-
ciadas pelo governo eleito como de “combate a 
privilégios” está a tentativa de equiparar a previ-
dência dos servidores públicos às regras do RGPS.

2019 será, sem dúvida, um ano de muitas lutas.

ABr

Fonte: Relatório “Transição de Governo 2018-2019”.
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Hélcio Duarte Filho

A reforma “é componente indis-
sociável do conjunto das mudanças 
constitucionais que (...) conduzirão 
à restruturação do Estado e à rede-
finição do seu papel (...), para que se 
possa alcançar um equacionamento 
consistente e duradouro da crise”.

As aspas acima são um trecho 
da explicação da proposta que le-
varia à Emenda Constitucional 19, 
a reforma administrativa. Assina-
vam o texto seis ministros chaves: 
Bresser Pereira (Administração e 
Reforma do Estado), Pedro Malan 
(Fazenda), Nelson Jobim (Justiça), 
Paulo Renato (Educação), Rei-
nhold Stephanes (Previdência) e 
José Serra (Planejamento).

O ano era 1998. O presidente, Fer-
nando Henrique Cardoso (PSDB). 
Vinte anos depois, outra vez o tama-
nho do Estado, dos serviços públicos 
e das políticas de seguridade e assis-
tência social são os alvos.

 
Previdência

2018 traz efemérides redondas 
de má lembrança para a classe tra-
balhadora. Também duas décadas 
atrás, o Congresso Nacional apro-
vava a Emenda Constitucional 20, 
que substituiu a aposentadoria por 
tempo de serviço pelo tempo de 
contribuição e abriu a temporada de 
eliminação de benefícios previden-
ciários, jamais fechada.

Faz 15 anos, em 2003, que o gover-
no petista liderado por Lula aprovou 
nova reforma e pôs fim à aposenta-
doria integral dos servidores.

Congelamento
Os impactos da reforma adminis-

trativa de 1998 não foram pequenos 
e pode-se dizer que ‘dialogam’ com a 
Emenda Constitucional 95, aprovada 
em 2016. “Como todo engodo capi-
talista, ela pregava uma ideia e imple-
mentava outra: a guisa de reformar 
para tornar o Estado ‘mais eficiente’, 
produziu um desmonte que feriu de 

Vinte anos de 
‘reformas’ contra 
os direitos sociais

Emenda de 98 deu corpo à sequência de reformas que consomem a Constituição de 1988. 
EC 95 é o ápice de uma política contestada por movimentos sindicais e sociais.

morte o espírito social da Constitui-
ção Federal de 1988”, analisa o ser-
vidor Démerson Dias, do TRE e ex-
-dirigente do Sintrajud e da Fenajufe.

A EC 95 fixa 20 anos de congela-
mento das despesas da União, com 
no máximo correção inflacionária. 
Juros das dívidas públicas, porém, 
ficam livres dessa camisa-de-força. 
“Não se conhece na história do país 
uma ofensiva tão radical do neolibe-
ralismo”, critica Démerson. “O que 
está em curso é um projeto de largas 
proporções que tende a devolver o 

país a um regime semicolonial”, diz.

Revisão salarial
O servidor Adilson Rodrigues, da 

Justiça Federal de Santos e da coor-
denação da Fenajufe, ressalta que, 
contraditoriamente, foi a Emenda 19 
que instituiu a revisão anual dos salá-
rios dos servidores. A determinação, 
porém, é sistematicamente desres-
peitada. Por outro lado, destaca, a 
intenção não declarada de esvazia-
mento dos serviços públicos jamais 
deixou de ser adotada. “Hoje se pra-

tica o desmonte do Estado de modo 
camuflado e indireto, com a asfixia 
orçamentária, que já se implementa-
va antes mesmo da Emenda 95. Mas 
a resistência que nós fizemos, naque-
le período da tramitação da reforma 
administrativa de 1998, persiste até 
hoje. Temos que impulsionar e espa-
lhar por todo o país a campanha na-
cional pela revogação da EC 95”, de-
fende, destacando uma luta decisiva 
para o futuro dos serviços públicos, 
da seguridade social e dos próprios 
servidores no Brasil.

A ‘reforma’ da Previdência de 
FHC, sancionada em 12 de de-
zembro de 1998, previa idade 
mínima para a aposentadoria 
por tempo de contribuição. Mas 
a barreira etária ao benefício caiu: 
faltou um voto aos 308 necessá-
rios para mantê-la no texto. Pla-
car improvável se a tramitação da 
proposta não tivesse ficado mar-
cada por greves, protestos e ex-
pressiva campanha contrária aos 
argumentos do Planalto.

Também em 1998, FHC aprovou 
o dispositivo que prevê a demissão 
de servidores por insuficiência de 
desempenho. A reforma adminis-
trativa reduziu os concursos públi-
cos, mas não há registros de demis-
sões pela aplicação de tal artigo, já 
que sucessivos gover-
nos não conse-

guiram ainda regulamentá-lo. 
O fim da aposentadoria inte-

gral dos servidores aprovado em 
2003, na reforma do então presi-
dente Lula, determinava a criação 
de um sistema de aposentadoria 
complementar para o funciona-
lismo. Nove anos se passaram, 
porém, até que a Funpresp fos-
se criada, já no governo Dilma. 
Com isso, milhares de servidores 
que ingressaram nos serviços pú-
blicos nesse período mantiveram 
a aposentadoria mais próxima ao 
último salário da ativa.

Em 2018, a campanha em defe-
sa da Previdência ganhou a bata-
lha midiática contra a PEC 287, 
o que certamente teve importan-
te peso para impedir a sua apro-

vação. Luta que deve conti-
nuar em 2019. (HDF)

Mobilizações cumpriram papel, 
mesmo sem deter ‘reformas’

CONJUNTURA

Acima, à esq., manifestação em 12 de abril 
de 1996 contra as ‘reformas’ trabalhista, 

administrativa e da Previdência então 
impulsionadas pelo governo FHC. À dir., no 

alto, marcha a Brasília contra a ‘reforma’ 
previdenciária de Lula, em 6 de agosto de 

2003. Naquela madrugada a Câmara votou 
a PEC 40 em primeiro turno. Servidores 

do Judiciário sempre estiveram presentes 
nas lutas contra os ataques. Ao lado, ato 

unificado durante a Constituinte.

Imagens: Arquivo Sintrajud

William Prescott/Arquivo Senado

REFORMA TRABALHISTA

Um ano após reforma, desemprego 
não cede e ilegalidade aumenta

Ações judiciais para resgatar direitos também despencaram. Declaração do presidente eleito, Jair Bolsonaro, de que ‘é difícil
ser patrão no Brasil’ soa menos como deboche e mais como ameaça a direitos e à Justiça do Trabalho.

Hélcio Duarte Filho

Quando a reforma trabalhista en-
trou em vigor, no dia 11 de novem-
bro de 2017, o presidente Michel 
Temer postou nas redes sociais um 
vídeo para contestar as vozes con-
trárias ao projeto. “Tudo indica que 
teremos um Natal melhor, com mesa 
mais farta e mais presentes para a 
família. Os que apostaram no pes-
simismo não prosperaram”, disse. 
E emendou com mais otimismo:”É 
um novo tempo. O Brasil voltou a 
crescer e o desemprego cede. Com a 
nova lei, vamos acelerar a recupera-
ção dos empregos”, afirmou.

Passado pouco mais de um ano 
da entrada em vigor da maior reti-
rada de direitos laborais da história 
do país, as estatísticas de empre-
go demonstram que a alteração na 
Consolidação das Leis Trabalhistas 
não são um indicador positivo para 
os trabalhadores. Enquanto isso, o 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, de-
clara querer aprofundar a reforma e 
atrofiar mais a legislação.

Mais informalidade
A prometida queda na taxa de 

desemprego é irrisória. Pior: deve-
-se, ao que tudo indica, à expansão 
da informalidade. Justamente o 
que os defensores da reforma pro-
metiam eliminar com a ‘simplifica-
ção’ das relações de trabalho. 

Segundo dados divulgados pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), o chamado tri-
mestre móvel encerrado em outubro 
fechou com uma taxa de 11,7% de 
desempregados, queda de 0,5 ponto 
percentual ou 3,1% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. São 
12,4 milhões de desempregados.

As mudanças na legislação fazem 
com que o emprego formal assegu-
re menos direitos ao trabalhador - 
é essa perspectiva, de uma mão de 
obra mais barata para o empresá-
rio, que alimentava as avaliações de 
que a reforma reduziria a informa-
lidade. A constatação de que não 
foi isso o que ocorreu foi exposta 
no seminário organizado pela Co-
ordenadoria Nacional de Combate 

às Fraudes nas Relações de Traba-
lho do Ministério Público do Tra-
balho, realizado em novembro.

Os professores José Dari Krein, da 
Universidade de Campinas (Uni-
camp), e Roberto Veras, da Federal 
da Paraíba (UFPB), apresentaram 
estudo realizado a partir de dados 
oficiais que mostram que a reforma 
não trouxe os resultados prometidos 
pelos seus defensores.

O número expressivo de traba-
lhadores fora do mercado formal 
foi destacado por Krein: no terceiro 
trimestre deste ano, 39,34 milhões de 
trabalhadores estavam em situação 
ilegal, 3 milhões a mais em relação 
ao mesmo período de 2017. “Qua-
renta por cento do total dos ocupa-
dos estão na ilegalidade. A reforma 
não conseguiu combater isso. Pelo 
contrário, os dados mostram o cres-
cimento desta ilegalidade fortemente 
nesse período”, disse.

Menos ações
Outro efeito perceptível da refor-

ma foi a queda no volume de ações 

ajuizadas na Justiça do Trabalho. Se-
gundo a Coordenadoria de Estatís-
tica do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST), entre janeiro e setembro 
de 2018, as reclamações trabalhis-
tas recebidas pelas varas do traba-
lho caíram para 1.287.208, frente a 
2.013.241 no mesmo período em 
2017. A queda beira os 38%. Embo-
ra ainda não haja estudos detalhados 
sobre isso, seria lunático alguém in-
ferir que a redução no número de 
ações resulte de uma melhor relação 
entre capital e trabalho em meio ao 
crescimento da informalidade.

“Nós temos uma degradação dos 
contratos, essa reforma não veio 
para trazer emprego, veio para tirar 
[direitos]. Foi feita no México e em 
outros países e levou a uma redu-
ção de cerca de 30% na massa sa-
larial onde foi aplicada”, afirmou o 
auditor fiscal Rogério Silva Araújo, 
especialista em Direito do Traba-
lho, durante seminário “O Serviço 
Público que Queremos”, realizado 
pelo Fórum Nacional dos Servido-
res (Fonasefe), em Brasília.

A luta pela revogação da reforma no próximo governo

A recente declaração de Jair Bolsonaro, durante reu-
nião com deputados, de que “é difícil ser patrão no Brasil”, 
seguida da defesa de mais flexibilização e da constatação 
positiva da redução “a quase a metade no número de ações 

trabalhistas”, demonstra o que se pode esperar do próxi-
mo governo. Associado ao fim do Ministério do Trabalho, 
ameaças pairam sobre a Justiça do Trabalho e o Ministério 
Público do Trabalho (órgão fiscalizador fundamental dos 
direitos trabalhistas e direitos humanos aos trabalhadores).

Nesse cenário, ganha peso a ideia, ressaltada no semi-
nário dos servidores federais, realizado antes das eleições, 
que ou se amplia e reforça a campanha pela revogação da 
reforma trabalhista ou mais quebras de direitos tendem a 
vir por aí.

Em agosto deste ano, o senador Randolfe Rodrigues 
(Rede/AP) apresentou o projeto de lei 359/2018, que re-
voga a Lei 13.467/2017, mantendo o fim do imposto sin-
dical. A proposta tramita em caráter terminativo, quando 
não há exigência de votação em plenário. No entanto, está 
parada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), com o 

relator Romero Jucá (MDB-AP). Ele foi líder no Senado dos 
governos Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff e Temer. 
É conhecido por votar contra projetos defendidos por tra-
balhadores e não se reelegeu após 24 anos como senador.

A reforma pode ser revogada por lei ordinária, como a 
que a criou, com maioria simples no Congresso Nacional. 
E o PLS 359/2018 ainda tem que passar pelas comissões 
de Assuntos Sociais (CAS) e de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ). No entanto, sabe-se que um a proposta como 
essa terá poucas chances de aprovação, ainda mais diante 
da composição que o Senado terá a partir de 2019. Por ou-
tro lado, tudo é possível a depender do peso das mobiliza-
ções e da pressão popular. A Lei da Ficha Limpa, aprovada 
em 2010, também não era uma proposição do agrado dos 
parlamentares quando o chegou ao Congresso Nacional.

(HDF, com a colaboração de Luciana Araujo)

Tropa de Choque atira contra manifestantes durante o #OcupaBrasília, em 24 de maio do ano passado: O ato nacional buscava evitar a aprovação das reformas da Previdência e trabalhista.

Facebook do Sinasefe
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JURÍDICO

REQUERIMENTOS

Recomposição do 
quadro na Ceuni/JEF

O Sintrajud protocolou em 
novembro requerimento junto à 
Diretoria do Foro da Justiça Fe-
deral solicitando a recomposição 
do quadro de oficiais de justiça na 
Central de Mandados do Juizado 
Especial Federal da Capital, com 
o aproveitamento dos aprovados 
no último concurso do TRT-2, 
que em breve será homologado 
e, em médio prazo, por certame 
do próprio Tribunal. O pedido 
foi protocolado após denúncia de 
redução do quadro de 12 oficiais 
para 9, o que aumentou a sobre-
carga de trabalho.

Defesa dos servidores
O departamento Jurídico do 

Sintrajud acompanha os servi-
dores sindicalizados em todas as 
iniciativas jurídicas que visam ga-
rantir direitos e benefícios relati-
vos ao exercício funcional, defesa 
em procedimentos administrati-
vos e disciplinares, além dos pro-
cessos coletivos e requerimentos 
perante os órgãos.

É possível agendar sua consul-
ta pelo telefone (11) 3222-5833 
ou pelo e-mail <juridico@sin-
trajud.org.br>. O atendimento 
acontece de segunda a sexta-
-feira, das 10h às 18 h.

Confira as recentes 
iniciativas do Deptº em 
<www.sintrajud.org.br/

principais-acoes/>.

Reiterado pleito apresentado em 
reunião com a Diretoria do Foro.

Condições de trabalho TRE – 
O Sindicato voltou a cobrar a 
resolução dos problemas rela-
tivos às condições de trabalho 
e estrutura no prédio da Sede 
II, localizado na Rua Dr. Falcão 
Filho. O primeiro requerimen-
to foi protocolado em maio e o 
Tribunal respondeu ao Sindi-
cato apenas em novembro. Mas 
nem todas as demandas foram 
efetivadas.
Fracionamento de férias TRT 
– O Sintrajud também voltou a 
pedir o fim da limitação do fra-
cionamento das férias a perío-
dos mínimos de 10 dias na 2ª 
região. O pedido foi feito base-
ado na reformulação do enten-
dimento do CSJT, já debatido 
em reunião com a presidente 
do Tribunal. 
Auxílio-transporte – Foi pro-
tocolado também pedido de 
reconsideração para que o TRT 
mantenha o auxílio-transporte 
seletivo ou especial dos servi-
dores que moram em Jundiaí. 
A Administração suspendeu o 
pagamento nessa modalidade 
e negou o primeiro pedido do 
Sindicato.

Hélio Batista Barboza

Quatro anos depois de ter sido 
pago aos magistrados do país por 
força de uma liminar, o auxílio-mo-
radia de R$ 4.377 por mês foi revo-
gado no dia 26 de novembro pelo 
ministro do STF Luiz Fux – o mes-
mo que havia concedido a liminar. 
O aditivo salarial vinha beneficiando 
inclusive juízes proprietários de imó-
vel na cidade onde atuam.

A revogação faz parte de um acor-
do entre a cúpula do Supremo e o 
governo Michel Temer (PMDB), 
em troca da aprovação de um rea-
juste que elevou o subsídio dos mi-
nistros do STF de R$ 33,7 mil para 
R$ 39,3 mil, com possível efeito cas-
cata sobre o ganho de magistrados, 
procuradores, ministros de Estado, 
governadores, parlamentares e pre-
sidente da República. Os trabalha-
dores do Poder Judiciário e MPU, e 
demais órgãos, ficam excluídos do 
reajuste. Temer sancionou o reajus-
te três dias depois da revogação do 
auxílio-moradia.

Na última semana do ano, o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
deve discutir uma regulamenta-
ção mais restritiva para o auxílio. 
Ou seja: o benefício não deixará 
de existir, sendo pago apenas aos 
juízes e procuradores lotados em 
cidades onde não têm residência, 
segundo uma das possibilidades 
em discussão. “Estamos fazendo os 
estudos. Tem sessão [do CNJ] dia 
18; provavelmente vai ser dia 18”, 
disse o ministro Dias Toffoli, presi-

dente do Conselho e do STF.
Entidades de magistrados e pro-

curadores, porém, manifestaram a 
intenção de tentar reverter a deci-
são sobre o fim do auxílio-moradia 
irrestrito. É o caso da Frentas (Fren-
te Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público), que reúne enti-
dades como a Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), a Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) e a Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público 
(Conamp), entre outras.

A procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, já recorreu ao 
STF para limitar o alcance da revo-
gação e manter o benefício para o 
Ministério Público.

Dois pesos
Nos quase 50 meses em que vi-

gorou a liminar de Fux, o auxílio-
-moradia custou cerca de R$ 1,2 
bilhão ao Judiciário Federal, ou 
R$ 300 milhões por ano, em mé-
dia. Se a conta incluir os juízes 
estaduais, o valor passa de R$ 4 
bilhões, pagos a mais de 17 mil 
magistrados em todo o país.

Segundo a Consultoria Legisla-
tiva do Senado, nos últimos oito 
anos o Governo Federal gastou 
mais de R$ 4,3 bilhões com o au-
xílio, inclusive para integrantes do 
Executivo e parlamentares, como o 
ex-deputado e futuro presidente da 
República, Jair Bolsonaro (PSL).

Após o Senado aprovar o novo 
subsídio dos ministros do STF, Dias 
Toffoli ressaltou que o reajuste de 

16,38% estaria dentro do teto de gas-
tos estabelecido pela Emenda Cons-
titucional 95/2016. O que o presi-
dente do Supremo não mencionou, 
porém, é que o reajuste tira espaço de 
outras despesas do Judiciário, como 
já acontecia com o auxílio-moradia.

Desde que entrou em vigor a 
Emenda, que congela os orçamentos 
públicos por 20 anos, os tribunais 
restringiram a realização de con-
cursos e a nomeação de servidores, 
reduziram gastos com terceirizados 
e represaram as verbas para a assis-
tência médica, entre outros cortes. O 
auxílio-moradia, no entanto, nunca 
deixou de ser pago nesse período.

A partir de 2019, com o efeito 
cascata produzido pelo reajuste, os 
orçamentos da União e dos estados 
sofrerão impacto de R$ 4 bilhões – 
R$ 1,4 bilhão para o governo federal 
e R$ 2,6 bilhões para os estados –, 
segundo cálculos das consultorias de 
Orçamento da Câmara e do Senado. 
Parte desse aumento será compen-
sado pelo recolhimeno de impostos 
e de contribuições previdenciárias. 
Mesmo assim, para acomodar o re-
ajuste dentro dos limites da Emenda 
95, os novos governadores e a equipe 
de Bolsonaro vão comprimir ou cor-
tar outras despesas.

No Judiciário, a conta pode con-
tinuar pesando sobre os servidores, 
com a deterioração das condições de 
trabalho, a sobrecarga decorrente da 
escassez de pessoal e a falta de uma 
política salarial para substituir a re-
posição conquistada em 2016, cuja 
parcela final será paga em janeiro.

Reajuste da magistratura 
pressiona o orçamento

DISPUTA ORÇAMENTÁRIA

Fux revoga liminar que custou cerca de R$ 1,2 bi ao Judiciário Federal; subsídio dos ministros do 
Supremo sobe para R$ 39,3 mil e associações tentam manter auxílio-moradia.

Você já se filiou ao Sindicato? Acesse www.sintrajud.org.br

Bolsonaro, Toffoli e Temer durante visita do futuro presidente da República ao Congresso Nacional.
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Em um ano polarizado política e eleitoralmen-
te, os servidores públicos, junto com trabalha-
dores da iniciativa privada, tiveram um papel 
importante nas lutas em defesa da aposentadoria 
e em defesa dos direitos trabalhistas.  A unidade 
impediu a votação da ‘reforma’ da Previdência 
e o aumento da alíquota de contribuição. Para a 
diretoria do Sintrajud, o desafio de mobilizar a 
categoria somou-se ao objetivo de buscar uma 

maior aproximação e diálogo com os servidores.
O Sintrajud também realizou diversos semi-

nários e um ciclo de formação, que garantiu di-
reito a certificado para adicional de qualificação. 

A democracia de base também foi uma das 
prioridades: foram muitas assembleias gerais, 
setoriais e reuniões, sempre dialogando com os 
servidores sobre as demandas de cada local e 
buscando garantir o mais amplo debate político. 

As reivindicações aprovadas em fóruns da 
categoria foram levadas às administrações dos 

tribunais, com o objetivo de garantir condi-
ções de trabalho adequadas aos trabalhadores. 

Pensando nos momentos de descanso e lazer 
da categoria, o Sindicato implantou um novo 
sistema de convênios, que garante aos associa-
dos descontos de 5% a 70% em mais de 200 es-
tabelecimentos parceiros, com opções que vão 
de cinemas a sites de reservas de hotéis. 

O ano de 2019 será de grandes desafios e, por-
tanto, de muitas lutas. Somente com a nossa 
unidade e mobilização será possível vencê-las.

RETROSPECTIVA Categoria 
renova energias 

para 2019

Sindicato buscou mobilizar e estreitar mais os laços com a categoria durante um ano que exigiu resistência a muitos ataques.

Em uma das maiores festas dos últimos anos, servidores renovaram energias para enfrentar as lutas que virão em 2019.
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Créditos das imagens (na sequência): Gero Rodrigues, Cláudio Cammarota, Jesus Carlos e Kit Gaion.
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 RETROSPECTIVA

 Resistência, luta e integração: como foi o ano dos servidores
 Direitos dos trabalhadores foram atacados e continuam 
sob ameaça, mas o balanço de 2018 mostra que a 
categoria se manteve unida e forte. Confira a seguir os 
principais momentos.

Impedir novamente a aprovação da PEC 287-A 

no Congresso foi a maior vitória que os trabalha-

dores conquistaram em 2018. O Sintrajud partici-

pou da luta com outros sindicatos, centrais sindi-

cais e movimentos sociais. Entre várias atividades, 

houve seminários e atos de protesto na capital, na 

Baixada Santista e em Brasília. O próximo governo, 

no entanto, já anunciou que tentará de novo apro-

var a reforma. Ou seja: em 2019, a luta em defesa 

da Previdência continua!

PREVIDÊNCIA

Com outros sindicatos do funcionalismo, o 

Sintrajud procurou impulsionar a luta pela data-

-base. Atos conjuntos e um seminário cobraram 

do STF o julgamento da ação que discute a inde-

nização por desrespeito à Constituição. Ao lon-

go do ano, o Sindicato também acompanhou a 

tramitação do PLS 228/2018 – o projeto de lei, 

de iniciativa popular, prevê que a falta de revisão 

anual dos salários dos servidores seja considera-

da crime de responsabilidade. O texto ainda não 

foi à votação no Senado. 

DATA-BASE

As reuniões semanais e as aulas de dança con-

tinuaram alegrando o Núcleo de Aposentados 

e Pensionistas do Sintrajud (NAS), mas houve 

também seminários sobre a ‘reforma’ da Previ-

dência e debates sobre os ataques do governo 

aos direitos dos trabalhadores. Especialistas fa-

laram sobre saúde e envelhecimento. Em maio, 

houve o Encontro Estadual do segmento, em 

Avaré. O segundo Encontro, em novembro, ele-

geu representantes dos aposentados e pensio-

nistas na Diretoria de Base (foto). 

APOSENTADOS

Assembleias gerais e setoriais, na sede do 

Sindicato e nos locais de trabalho, discutiram 

a participação dos servidores nas lutas gerais 

dos trabalhadores (num ano de disputa elei-
toral e crise econômica) e questões específi-
cas, como as licitações dos planos de saúde.

ASSEMBLEIAS

Duas atividades culturais foram retomadas: 

o concurso de fotografias e a Mostra de Artes. 

Ambas destacaram trabalhos dos associados, 

exibindo artistas talentosos da categoria. Tam-

bém foi realizado o primeiro ciclo de formação 

em Filosofia Crítica do Direito. 

ARTES E FORMAÇÃO

O ano termina sem que a reforma trabalhista 

e a lei da terceirização irrestrita,  aprovadas em 

2017, gerassem os empregos prometidos pelos 

defensores desses ataques aos direitos. Uma das 

atividades do Sindicato sobre esse tema foi um 

seminário, em março, que reuniu servidores, o 

sociólogo Ruy Braga, o metalúrgico Luiz Carlos 

Prates ‘Mancha’ e a advogada Ellen Hazan (foto).

REFORMA TRABALHISTA

Joca Duarte

Marcela Mattos

Valcir Araújo

Jesus Carlos

Gero Rodrigues

Joca Duarte
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 RETROSPECTIVA

DIRETORIA DE BASE
Entre outubro e novembro, foi renovada a 

Diretoria de Base do Sintrajud. Os 51 direto-

res eleitos, incluindo os 15 que representam 

os aposentados e pensionistas, já estão atu-

ando para aproximar a base da categoria e a 

Diretoria do Sindicato, e organizar os locais 

de trabalho.

VISITAS AO INTERIOR
Com o projeto “Pé na Estrada”, a diretoria 

do Sintrajud iniciou uma série de visitas aos 
locais de trabalho no interior, ouvindo as 
demandas dos servidores e verificando in 
loco as condições de trabalho. Em 2019, a 
direção do Sindicato quer ampliar o número 
de municípios visitados.

REFORMA NA SEDE
Em se tratando de reformas, esta a ca-

tegoria pode comemorar: as obras na 
sede do Sindicato devem trazer mais 
conforto aos filiados e funcionários. Ha-
verá melhor divisão dos espaços, melhor 
infraestrutura para realização de eventos 
e um ambiente mais acolhedor para ser-
vidores e convidados. As obras serão en-
tregues no começo de 2019. Aguardem! 

CARREIRA E SALÁRIOS
Junto com os demais sindicatos da 

categoria e a Fenajufe, o Sindicato 

pressionou o Supremo pela retomada 

da Comissão Interdisciplinar de dis-

cussão da carreira e da política salarial. 

A pressão será mantida em 2019.

INTEGRAÇÃO
O Sintrajud é também instrumen-to de integração e confraterniza-ção. Porque celebrar as nossas lutas também as fortalece. A subsede em Santos realizou os “Sintrabar” e a tra-dicional festa de fim de ano aconte-ce neste 15 de dezembro. Na capital, a festa fechou o ano renovando as energias para 2019.

Cláudio Cammarota

A contratação de novos planos de saúde no 

TRT, no TRF e na JF, e do primeiro plano de saú-

de do TRE exigiu mobilização. O Sindicato co-

brou transparência nos processos de licitação, 

divisão justa do custeio e mais verbas dos tribu-

nais para a saúde. Ao mesmo tempo, promoveu 

em agosto um seminário sobre autogestão dos 

planos e segue defendendo a criação de gru-

pos de trabalho nos tribunais sobre esse tema.

SAÚDE DOS SERVIDORES
Gero Rodrigues

Estimular a prática esportiva entre os servidores foi um dos objetivos que o Sintrajud perseguiu em 2018. O Sindica-to criou o Clube de Corrida e Caminhada, que se reúne nas manhãs de domingo, e apoiou a delegação paulista na Olimpía-da Nacional da JT. A Copa Sintrajud de Fu-tebol Society teve disputa acirrada, ven-cida pelo Agregados, time formado por advogados e convidados. Para 2019, o Sintrajud quer ampliar a atuação nos es-portes, inclusive em outras modalidades.

ESPORTES
Joca Duarte

Os problemas enfrentados pelos 

servidores em seu dia a dia no traba-

lho, os orçamentos dos tribunais, os 

novos planos de saúde, a necessidade 

de concursos e nomeações foram al-

guns dos temas tratados pelo Sindica-

to com os presidentes do TRT, do TRF  

e do TRE, com a Diretoria do Foro da JF 

e no TST (foto). Foram mais de 20 reu-

niões ao longo do ano com as admi-

nistrações de todos os tribunais. 

REUNIÕES COM AS

ADMINISTRAÇÕES
Valcir Araújo

COLETIVO DE MULHERES

O primeiro ano do Coletivo de Mulheres do Sintrajud, criado no final de 2017, foi de inten-sa atividade. O grupo debateu questões espe-cíficas e organizou três seminários – sobre as origens das opressões, sobre o impacto da ‘re-forma’ da Previdência na população feminina e sobre a ação que trata, no STF, da descrimina-lização do aborto. O Coletivo também lançou cartilha contra o assédio sexual e participou dos atos pelo Dia Internacional da Mulher (8 de março) e pelo Dia da Consciência Negra (20 de novembro). Já o Dia da Mulher Negra Lati-no-americana e Caribenha e de Tereza de Ben-guela (25 de julho) teve Corrida e Caminhada.

Kit Gaion

Reforço à organização de base


