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Março renova seu significado para a clas-
se que vive do trabalho no 110° ano em 
que, pela primeira vez, propôs-se um dia 
de homenagem às lutas das mulheres tra-
balhadoras – iniciativa da jornalista alemã 
Clara Zetkin na Segunda Conferência In-
ternacional das Mulheres Socialistas, ocor-
rida na Dinamarca, em 1910. O 8 de março 
deste ano abre as mobilizações unitárias 
de vulto nas ruas. Em São Paulo, o ato da 
Capital terá caráter estadual, reunindo na 
Avenida Paulista mulheres e homens que 
lutam contra o machismo.

A numerosa participação nas reuniões 
organizativas do 8 de março 
autoriza apostar em forte mo-
bilização contra: a redução das 
pensões e o aumento da contri-
buição previdenciária – que re-
presenta verdadeiro confisco –; 
a ameaça contra os servidores 
de redução salarial de até 25%; 
o orçamento minguado de com-
bate ao feminicídio e o aumento 
da violência que tira das mães 
milhares de jovens negros e po-
bres todos os dias no Brasil. A avenida mais 
famosa da Pauliceia deverá ser tomada, sob 
o lema: “Mulheres contra Bolsonaro, por 
nossas vidas, democracia e direitos. Justiça 
para Marielle, Claudias e Dandaras”.

Será uma excelente forma de abrir o mês 
em que se completam dois anos da brutal 
execução da vereadora carioca Marielle 
Franco – morta em 14 de março de 2018 
num crime cada vez mais próximo da famí-
lia que ocupa o Palácio da Alvorada.

Na sequência, será a vez do funcionalismo 
tomar as ruas do país contra a redução sala-
rial e o fim da estabilidade no serviço públi-
co. No dia 18 de março, servidores federais, 
estaduais e municipais vão gritar ao Brasil 
que #ParasitaÉPauloGuedes e que não vão 
aceitar serem desmoralizados pela cruzada 

do governo Bolsonaro para destruir os ser-
viços públicos.

Os trabalhadores que asseguram os di-
reitos da população vão denunciar o verda-
deiro objetivo da ‘reforma’ administrativa 
defendida pelo condomínio governamental 
e os partidos que historicamente atacam o 
povo a partir do Congresso Nacional: extin-
guir direitos e os serviços públicos.

E o funcionalismo vai também cobrar da 
cúpula do Judiciário que respeite a Constitui-
ção, derrube a ‘reforma’ previdenciária que 
confisca quase metade dos vencimentos dos 
trabalhadores para alimentar o capital.

Você que lê estas linhas tem 
o desafio de defender seus di-
reitos. Cada um e cada uma 
precisa fazer a sua parte agora 
– nas ruas, nas redes sociais, 
conversando com os colegas 
no local de trabalho, pressio-
nando parlamentares. É preci-
so construir no dia 18 de mar-
ço uma grande greve nacional 
para defender o serviço pú-
blico, os direitos e os salários 

contra os ataques do governo Bolsonaro. 
E você é parte fundamental dessa constru-
ção, que deve ser um passo na direção de 
uma nova greve geral que, a exemplo da 
realizada em 2017, frustre os planos de ex-
tinção dos direitos sociais.

Para fechar março com chave de ouro, o 
9° Congresso do Sintrajud acontece entre 
os dias 26 e 29. No jubileu de prata da en-
tidade, após a vitória da manutenção dos 
quintos, o Congresso será o momento de 
organizar os próximos passos do enfrenta-
mento com o governo em defesa dos direi-
tos sociais, dos salários e dos serviços pú-
blicos, além das reivindicações específicas 
da categoria. As tarefas são muitas, mas 
juntos somos mais fortes. Vamos à luta! 
Nossa luta faz acontecer!
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AGENDA
Fevereiro
18 – Plenária unificada de servidores: 
rumo ao 18M. Às 17h, no Sindicato dos 
Engenheiros (R. Genebra, 25, Centro).
19 - Reuniões do MDJT com o Conse-
lho Federal da OAB e as diretorias da 
Anamatra, da Assoc. de Procuradores 
do Trabalho e do Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais do Trabalho.

Março
6 – Prazo para inscrição de candidatu-
ras a delegados e observadores para o 
9° Congresso do Sintrajud.
7 - Reunião ampliada da Fenajufe (DF).
- Reunião do Núcleo de Agentes de Se-
gurança, no Sindicato.
8 – Ato em homenagem ao Dia Interna-
cional de Luta da Mulher Trabalhado-
ra (concentração às 14h, em frente ao 
TRF – Av. Paulista, 1842).
14 - Atividade do Coletivo de Mulheres 
do Sintrajud, no Sindicato (ver pág. 3).
18 – Greve nacional para defender o 
serviço público, os direitos e os salá-
rios contra os ataques do governo. Ato 
às 16h (concentração no Masp).
20 - Audiência pública em defesa da 
Justiça do Trabalho: 9h, no anfiteatro 
da OAB (R. Maria Paula, 35, Centro).
26 a 29 – 9° Congresso do Sintrajud.

ACONTECEU
Janeiro
24 – Dia Nacional dos Aposentados.
- Pedido de ingresso em ações no STF 
contra alíquotas da EC103.
- Reunião com a presidente do TRF-3 e 
a diretoria do Foro discutiu os proble-
mas do ponto eletrônico e a criação do 
GT sobre autogestão em saúde. 
25 – Publicação do edital de convoca-
ção do 9° Congresso do Sintrajud. 

Fevereiro
03 – Ato na JF/Santos pela suspensão 
da Resolução do ponto eletrônico e 
reunião com a presidente do TRF.
- Ato das centrais sindicais contra as 
medidas do governo que geram de-
semprego e precarização de direitos. 
04 – Ato unificado contra a ‘reforma’ 
da previdência estadual, na Alesp.
05 – Reunião do Coletivo de Mulheres.
08 – Plenária de mobilização do Fórum 
dos Trabalhadores do Setor Público.
– Assembleia aprovou greve em 18 de 
março e critérios de participação no 9° 
Congresso do Sintrajud.
10 – Sessão do CJF discutiu tema de 
interesse dos oficiais de justiça.
- Representação contra o ministro Pau-
lo Guedes no MPF.
11 e 12 – caravana a Brasília e ato 
pela valorização dos serviços públicos, 
na Câmara dos Deputados.
13 - Reunião do conselho da Auditoria 
Cidadã da Dívida, em Brasília.
14 – Atos em defesa do INSS, contra 
a ‘reforma’ administrativa e em soli-
dariedade à greve petroleira, em SP, 
Cubatão e Paulínia.

EDITORIAL

“As tarefas são 
muitas, mas 
juntos somos 
mais fortes. 

Vamos às ruas! 
Nossa luta faz 
acontecer!”

Mês das mulheres abre jornada 
de luta por direitos
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MULHERES

Feminicídio bate recorde em 2019
Entre 2015 e 2019, os recursos da área foram reduzidos em mais de 90% no Brasil, que ocupa

o quinto lugar no ranking de mortes violentas de mulheres.

Shuellen Peixoto

Enquanto o Brasil chegou a números 
recordes de feminicídio em 2019, o pre-
sidente Jair Bolsonaro anunciou que não 
pretende reforçar o orçamento para polí-
ticas de combate à violência contra as mu-
lheres. Em entrevista, o presidente disse 
que a área não depende de dinheiro, e 
sim de “postura”, “mudança de comporta-
mento” e “conscientização”.

A declaração causou impacto, principal-
mente porque a cada quatro minutos uma 
mulher é agredida no país, na maioria dos 
casos por homens conhecidos, segundo 
dados do Ministério da Saúde.

O Brasil é a quinta entre 83 nações com 
maior número de mortes violentas de mu-
lheres.

No estado de São Paulo, entre janeiro e 
novembro do ano passado, 154 mulheres 
foram assassinadas por serem mulheres. 
Os números superaram os 134 feminicí-
dios que aconteceram em 2018 com um 

mês a menos de registros. Entre 
os casos de 2019, segundo 

levantamento do portal 
‘G1’, 68% ocorre-

ram dentro da 
própria casa 
da vítima.

O feminicídio tornou-se questão ain-
da mais próxima para a categoria com 
o assassinato da servidora Mara Helena 
dos Reis, da JF/São Bernardo do Campo. 
Mara foi morta pelo homem com quem vi-
via, na noite de Natal de 2018.

O autor confesso, Leandro Lustoza 
dos Santos, está preso, e desde o dia 
12 de fevereiro o processo está con-
cluso para sentença em primeira ins-

tância. O juízo tem que decidir se o réu 
vai a júri popular.

O Coletivo de Mulheres do Sintrajud, 
que leva o nome de Mara, cobra justiça 
à colega, que foi diretora de base e atuou 
em diversas greves da categoria. O Sin-
dicato continua acompanhando os desdo-
bramentos do caso.

Colaborou: Luciana Araujo

#JustiçaParaMaraHelena

No mês de março, quando as mulhe-
res trabalhadoras em todo o mundo re-
afirmam o dia 8 como efeméride da luta 
por igualdade, justiça e direitos, o Cole-
tivo de Mulheres do Sindicato convida 
todas as trabalhadoras do Judiciário Fe-
deral a reforçar esse espaço.

O ato deste ano contra a violência ma-
chista e racista acontecerá na Avenida 
Paulista e terá caráter estadual. O Cole-
tivo estará presente. Na semana, tam-
bém acontecem atos nas cidades.

Entre as denúncias em pauta está a 
‘reforma’ da Previdência, que além do 
aumento da idade mínima para aposen-

tadoria, endureceu as regras da pensão 
por morte (benefício pago majoritaria-
mente a mulheres). A Emenda Constitu-
cional prevê que a pensão será 50% do 
que seria a aposentadoria do trabalha-
dor, mais 10% por dependente. O tem-
po que o beneficio será pago depende 
da idade do pensionista, sendo vitalícia 
só para maiores de 44 anos de idade.

No dia 14, o Coletivo realizará ativi-
dade com exibição de documentário e 
lançará a segunda fase da campanha 
contra o assédio sexual. Além de parti-
cipar dos eventos que vão lembrar os 
dois anos da morte de Marielle Franco.

Coletivo reforça atuação
diante de ataques a direitos

R$ 5 centavos/ano por mulher

Mesmo diante do cenário nacional, 
o jornal ‘O Estado de S. Paulo’ revelou 
drástica redução dos recursos destinados 
à Secretaria da Mulher – que desde 2016, 
quando foi extinto o Ministério da área, é 
responsável pelas ações de enfrentamen-
to da violência de gênero. Entre 2015 e 
2019, o orçamento da pasta foi reduzido 
de R$ 119 milhões para R$ 5,3 milhões 
(R$ 0,05 para cada brasileira).

A Casa da Mulher Brasileira, parte do 
programa voltado para o atendimento 

de vítimas de violência, ficou sem rece-
ber nada em 2019. Das 25 casas que se-
riam construídas no Brasil, apenas cin-
co foram entregues, dentre elas a que 
fica em São Paulo, inaugurada no ano 
passado e que contou com financiamen-
to privado.

Para a servidora aposentada da JF Faus-
ta Camilo, diretora do Sintrajud e inte-
grante do Coletivo de Mulheres do Sin-
dicato, “o aumento dos feminicídios está 
diretamente ligado a este governo con-
servador e a este retrocesso que estamos 
tendo em termos de visão social.”

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo e portal G1
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Shuellen Peixoto

Para enfrentar o pacote de maldades do 
presidente Jair Bolsonaro e do ministro 
Paulo Guedes, os servidores do Judiciário 
Federal de São Paulo aprovaram a parti-
cipação da categoria na greve nacional 
marcada para o dia 18 de março. A greve 
convocada por todas as centrais sindicais 
será um dia de luta em defesa dos servi-
ços e servidores públicos, e também con-
tra a ‘reforma’ administrativa, a Medida 
Provisória 905 e as propostas de emendas 
constitucionais 186, 187 e 188 (que inte-
gram o plano ‘Mais Brasil’ – saiba mais no 
infográfico da página ao lado).

Servidores públicos de todo o país es-
tão realizando assembleias para apro-
var a construção do dia de greve nacio-
nal e mobilizações. Entre os sindicatos 
do Judiciário, quando esta edição do 
Jornal do Sintrajud foi concluída, Ala-
goas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Sergipe e os servidores do TRT e da JF 
em Goiás também já tinham decidido 
aderir ao movimento. Bahia e Minas 

Gerais tinham assembleias 
marcadas.

O líder do governo no Senado, Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB/PE), afirmou em 
mais de uma ocasião que o governo dese-
ja  aprovar as PECs 186, 187 e 188 ainda 
neste semestre. As propostas estão em 
tramitação na Comissão de Constituição e 
Justiça da Casa. O ministro Paulo Guedes 
(Economia) e o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), tam-
bém têm declarado que seria “urgente” a 
‘reforma’ administrativa, que prevê o fim 
da estabilidade.

Por isso, a construção de uma forte gre-
ve nacional, com participação de diversas 
categorias, ganha mais importância.

 “O momento mostra a urgência e im-
portância de termos um grande 18 

de março. Não podemos vaci-
lar, porque os ataques são de-
vastadores. Passou da hora de 
a gente dar um basta, ter uma 
resposta à altura em relação 
ao que tem sido feito contra 

os trabalhadores”, afirmou o 
servidor do TRT Fabiano dos San-

tos, diretor do Sintrajud e da Fenajufe 
(a federação da categoria).
Para a direção do Sintrajud, a campa-

nha do governo federal visa a destruição 
do serviço público em geral. “Nós, servi-
dores públicos, somos os grandes alvos. 

E se não reagirmos vamos sucumbir. Va-
mos construir a greve geral nas bases, em 
assembleias e junto com a campanha em 
defesa do serviço público, para mostrar à 
população o nosso papel na sociedade”, 
destacou Tarcisio Ferreira, diretor do Sin-
trajud e também servidor do TRT.

Outra servidora do TRT e dirigente do 
Sintrajud, Inês Leal aponta que o 18 de 
março deve ser considerado o pontapé ini-
cial para a construção de uma greve geral 
no país. “Os ataques estão direcionados a 
todos os trabalhadores e é necessário uni-
dade na luta para construir uma forte mo-
bilização, construir a greve geral no Brasil 
para derrotar este projeto que ataca os 
direitos”, disse.

Unidade

Na manhã do mesmo dia da assem-
bleia que deliberou a participação da 
categoria judiciária na greve nacional, 
mais de 100 trabalhadores de 14 cate-
gorias se reuniram no auditório do Sin-
dicato para organizar a adesão à data 
(foto abaixo). O Fórum dos Trabalhado-
res do Setor Público no Estado de São 
Paulo, que o Sintrajud ajuda a impul-
sionar, é uma tentativa de unir esforços 
para evitar a retirada de direitos.

MOBILIZAÇÃO

Servidores aprovam Greve Nacional em 18 de 
Março contra redução salarial e de direitos 

Trabalhadores de diversas categorias já aprovaram a data, em defesa do serviço público
e para impedir aprovação dos planos de Guedes, Bolsonaro e Maia.

SP

SC

MG

BA

RS

GO

MS 

RJ

SE
AL

Fotos: Jesus Carlos

Plenária do Fórum do Setor Público em SP.

Assembleia da categoria em 8 de fevereiro.

O 18M no 
Judiciário em 
todo o Brasil

Greve aprovada
Assembleias marcadas
BA: 28/2).
Participa apenas do ato 
Estados ainda sem deliberação
Acompanhe atualizações do
mapa em www.sintrajud.org.br

Legenda:
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MOBILIZAÇÃO

Reação de servidores 
pode derrotar ‘reforma’
Resposta contundente a ofensas do ministro da 
Economia, que comparou servidores a ‘parasitas’, já atrasou envio 
dos projetos ao Congresso Nacional; Sintrajud acionou MPF.

Luciana Araujo

Em meio à luta contra os pacotes do 
governo, o ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) comparou servidores públicos a 
parasitas. Além de ofender os milhares 
de trabalhadores que asseguram o funcio-
namento das instituições e atendem aos 
cidadãos, Guedes difundiu uma série de 
fake news. Entre elas,  disse que o funcio-
nalismo teria “reajuste automático” e de 
“50% acima da inflação”.

O Sintrajud foi uma das primeiras enti-
dades a reagir e, além de repudiar a fala 
de Guedes, representou contra o ministro 
junto ao Ministério Público Federal para 
que seja apurada responsabilidade e to-
madas as medidas cabíveis.

Não foi a primeira vez que Guedes ofen-
deu trabalhadores. Ele já tinha insinuado 
que o funcionalismo seria responsável 
pela corrupção no país e, menos de uma 

semana depois de voltar a agredir os 
servidores, reclamou que empregadas 
domésticas iam à Disney quando o dólar 
equivalia a R$ 1,80.

A forte reação de dezenas de categorias, 
que também denunciaram o ministro ao 
Conselho de Ética da Presidência da Re-
pública, fez o governo atrasar o envio da 
‘reforma’ administrativa à Câmara dos 
Deputados. O Planalto tinha divulgado 
que mandaria os projetos ao parlamento 
na primeira semana de fevereiro.

O recuo imposto ao governo, no entan-
to, não pode fazer esmorecer a greve no 
dia 18. Essa foi a avaliação unânime no 
ato nacional em defesa do serviço público 
ocorrido no último dia 12 na Câmara dos 
Deputados. O Sintrajud participou (foto).

“É preciso reforçar o dia 18 para derro-
tar de verdade o governo”, aponta a ser-
vidora do JEF/Capital Maria Ires Lacerda, 
diretora do Sintrajud.

Ainda não enviada ao Congresso quando esta 
edição foi concluída, objetiva o fim da estabi-

lidade dos servidores, alongamento das carreiras 
e redução dos salários de ingresso. Medidas no 
mesmo sentido já tramitam no Legislativo.

‘Reforma’ administrativa
Prevê a contratação de pessoas de 18 
a 29 anos por, no máximo, um salário 

mínimo e meio, por até dois anos - asse-
gurada isenção da contribuição patronal 
para a Previdência.

Nessa modalidade, a alíquota do 
FGTS passa de 8% para 2% e a multa 

demissional cai de 40% para 20%.
Cria alíquotas previdenciárias sobre o 
seguro-desemprego, de 7,5% a 8,14%.

MP 905 (Carteira Verde e Amarela)

Vincula a aplicação do 
teto de gastos à chamada 

“regra de ouro” (limitação 
dos investimentos para 
privilegiar o pagamento das 
dívidas públicas).

Veda pagamento com 
efeito retroativo de des-

pesa de pessoal.
Suspende o reajuste do 
teto de gastos pelo IPCA 

caso seja rompida a “regra 
de ouro”.

Suspende automati-
camente aumento de 

despesa com pessoal se des-
cumprida a “regra de ouro” 
(vedando criação de cargo, 
emprego ou função; altera-
ção de estrutura de carrei-
ra; contratações; concursos; 
progressão e promoção 
funcional).

Autoriza os poderes e 
órgãos da União, por 

atos normativos, a reduzir 
temporariamente em até 
25% a jornada e os salários 
dos servidores se excedidos 
os limites de gasto com 
pessoal ou descumprido o 
teto de gastos.

Extingue 248 fundos pú-
blicos infraconstitucio-

nais e desvincula das áreas 
sociais cerca de R$ 219 
bilhões, redirecionando-os 
para amortização da dívida 
pública.

Condiciona transferência 
de receita para os entes 

federativos à privati-
zação, à redução de 
benefícios dos servido-
res e à desindexação, 
desobrigação e desvin-
culação (‘3Ds’).  

Extingue cidades com 
menos de 5.000 habi-

tantes e receita inferior a 
10% do gasto;

Decisões judiciais que 
impliquem despesas 

serão cumpridas só se 
houver orçamento.

Torna permanente e 
estende o teto de gastos 

(Emenda 95) a estados e 
municípios.

Plano ‘Mais Brasil’
(PECs 186, 187 e 188)

O Sintrajud disponibiliza mate-
riais para construção do dia 18 de 
março nos locais de trabalho.

Você pode solicitar ao Sindicato 
ou fazer download no site de bole-
tim, adesivos, faixas, filtros para re-
des sociais, cards, vídeos para difu-
são via WhatsApp e redes sociais  e 
carta aberta à população.

A diretoria do Sindicato orienta 
todos os servidores a conversarem 
com os colegas para organizar 
uma forte participação da catego-
ria na data.

Mais informações podem ser ob-
tidas cadastrando-se nas listas 
de transmissão do Sintrajud pelo 
WhatsApp. Envie seu nome e lota-
ção para (11) 99128-5217.

Organize o 18M 
no seu local

Ato em defesa do serviço público. Representantes do Sintrajud no ato.

Fotos: Valcir Araújo
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O Sintrajud recorreu administrativa-
mente contra a suspensão das inscri-
ções para o berçário que atende filhos 
de servidores e magistrados do TRT-2. A 
Associação de Mães e Pais e o Sindicato 
também rejeitam a terceirização do ser-
viço, proposta pela administração. 

A creche não abriu matrículas para 
este ano, apesar do interesse manifes-
tado por 152 servidores e magistrados 
em 2019, em consulta feita pelo Sin-
trajud, as associações de Magistrados 
e de Mães e Pais. Mais de dois mil ser-
vidores e juízes apoiaram a manuten-
ção do serviço em petição.

O Sintrajud adotou diversas inicia-
tivas jurídicas contra os ataques da 
‘reforma’ da Previdência. Ainda em 
janeiro foram protocolados no Su-
premo Tribunal Federal quatro pe-
didos de intervenção como amicus 
curiae em ações diretas de incons-
titucionalidade (ADIs) que discutem 
a violação de cláusulas pétreas da 
Carta de 1988 por artigos da emen-
da constitucional 103/2019.

A “Nova previdência” de Bolsona-
ro e Paulo Guedes possibilita a anu-
lação de aposentadorias já concedi-
das, o que viola o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a segurança 
jurídica, garantias individuais do 
artigo 5º da Constituição. As ADIs 
6254, 6255, 6256 e 6271 também 
questionam as alíquotas progressi-
vas e a extraordinária, e pedem a 
suspensão imediata dos dispositivos 
apontados como inconstitucionais.

Os sindicatos não podem ingres-
sar diretamente no STF com ações 
de controle constitucional, por 
isso foi pedido ingresso nas ADIs 
de associações nacionais de juízes 
e procuradores.

Ações coletivas

O Sindicato também ingressou 
com ação coletiva com pedido de 
tutela antecipada contra o aumento 
da alíquota descontada de aposenta-
dos por invalidez (atual incapacida-
de permanente). A demanda surgiu 
porque os tribunais estão aumen-
tando de imediato a contribuição. O 
confisco reduziu em até R$ 642,34 
os rendimentos desses aposentados  
e pensionistas.

A Constituição exige prazo de 90 
dias para instituir contribuições. A 
ação tramita na 9ª Vara Federal de 
São Paulo.

A entidade vai ainda ingressar com 
ações coletivas para impedir a anu-
lação de aposentadorias concedidas 
com averbação de tempo de serviço 
sem comprovação de contribuição 
correspondente. E o Sindicato tam-
bém vai contestar as novas alíquotas 
e defender a preservação das regras 
de transição anteriores à ‘reforma’ 
para quem ingressou até 2003.

#ParasitaÉPauloGuedes

O Sindicato também acionou o 
Ministério Público Federal para 
que apure as injúrias e calúnias 
proferidas pelo ministro da Econo-
mia durante palestra realizada no 
Rio de Janeiro. Guedes comparou 
servidores a ‘parasitas’ e afirmou 
que o funcionalismo teria “reajus-
te automático” e de “50% acima da 
inflação”.

O Sintrajud protocolou pedido de reu-
nião com o novo presidente do TRE, 
Waldir Sebastião de Nuevo Campos Jú-
nior, para tratar do plano de saúde e de 
outras demandas da categoria.

A luta por um plano de assistência à 
saúde foi uma das pautas prioritárias 
no Regional na última gestão. Depois 
de muita pressão da categoria, a minu-
ta do edital foi encaminhado pela Di-
retoria-Geral ao novo presidente, mas 
os servidores já questionam os valores 
e condições. O Sindicato acompanha 
o processo e convoca os servidores a 
manter a mobilização.

Hélio Batista Barboza

A gestão da desembargadora Therezi-
nha Cazerta à frente do TRF-3 termina 
neste mês com “legados” que geram 
muitas críticas dos servidores e conti-
nuam a ser combatidos pelo Sintrajud: 
o sistema eletrônico para o registro do 
ponto e a intransigência.

No último enfrentamento com os tra-
balhadores, o Tribunal não suspendeu 
o expediente em todas as subseções 
afetadas pelas chuvas de 10 de janeiro 
e manteve, na sede, uma cerimônia de 
inauguração nesse dia.

Obrigatório no Tribunal e em toda a 
seção judiciária desde 3 de fevereiro, o 
novo ponto eletrônico tem uma série de 

irregularidades, como a falta de regula-
mentação do banco de horas e do paga-
mento de jornada extraordinária.

Em duas reuniões com a desembar-
gadora, o Sindicato pediu a suspensão 
da Resolução TRF 326/2020, que insti-
tuiu o sistema. Requerimentos com a 
mesma demanda foram protocolados 
em dezembro e janeiro, além de uma 
petição com quase mil assinaturas de 
servidores.

A presidente prometeu “ajustar” o tex-
to da norma, mas negou-se a revogá-la. 
Até a conclusão desta edição nada havia 
sido alterado. O Sintrajud segue acom-
panhando o tema e a reorganização ad-
ministrativa iniciada na JF/Santos com 
o programa e-Vara.

Therezinha Cazerta encerra gestão 
marcada por intransigência

Presidente do TRF-3 foi cobrada em reuniões, requerimentos e 
petição com mil assinaturas, mas manteve desrespeito a servidores. 

TRIBUNAIS

Saúde continua 
em pauta no TRE

TRT-2: Segue a 
luta #CrecheFica

Ações 
questionam EC 
da Previdência

Ato no TRE em 2019. Ato no Fórum R. Barbosa

Marcela Mattos

JURÍDICO

Ato questionou ponto eletrônico durante evento na JF/Santos.

Kit GaionGero Rodrigues
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Reafirmamos apoio e solidariedade à maior greve 
petroleira desde 1995, fundamental para preservar 
direitos e o patrimônio que significa a Petrobras.

Saiba mais sobre a greve em www.sintrajud.org.br

Conheça nossos 
Núcleos e 
atividades 
socioculturais
O Sintrajud oferece
espaços e iniciativas de
integração e lazer

Todo servidor do Judiciário Federal no Estado, 
ou pensionista, pode participar das iniciativas 
oferecidas pelo Sindicato com o objetivo de 
fortalecer a integração e debates específicos 
— como os núcleos de Oficiais de Justiça, de 
Agentes de Segurança e de Aposentados e o 
Coletivo de Mulheres.
O Sindicato também oferece aos sindicalizados 
atividades culturais e de lazer, como o Clube de 
Corrida, futebol, o grupo de teatro Erga Omnes e o 
curso de informática (voltado para aposentados e 
pensionistas, mas aberto a todo sindicalizado que 
queira participar). Conheça e frequente seu Sindicato.

SEGUNDAS
E QUINTAS

19h
9h

no Sindicato

#SomosTodosPetroleiros
Fotos: Jesus C

arlos / Joca D
uarte / C

laudio C
am

m
arota / G

ero R
odrigues

Leandro Olimpio
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Região Municípios
Araçatuba 43
Araraquara/São Carlos 26
Baixada Santista 9
Barretos 19
Baurú 39
Campinas 90
Capital 1
Franca 23
Grande ABC 7
Guarulhos 11
Marília 51
Osasco 21
Presidente Prudente 53
Ribeirão Preto 23
São José do Rio Preto 96
Sorocaba 79
V. Paraíba/Lit. Norte 39
Vale do Ribeira 15
Total Geral 645

O 9º Congresso do Sintrajud acontece-
rá de 26 e 29 de março, em um momento 
decisivo para a categoria traçar o plano 
de lutas contra os ataques do governo 
Bolsonaro e do Congresso Nacional – 
que ameaçam extinguir a estabilidade no 
serviço público e reduzir salários. Tam-
bém estarão na pauta a segunda fase da 
luta contra a ‘reforma’ da Previdência e 
a precarização das condições de traba-
lho em meio ao congelamento orçamen-
tário decorrente da Emenda Constitucio-
nal 95 (teto de gastos).

As inscrições para participar do even-
to, como delegado ou observador, estão 
abertas até às 19 horas do dia 6/3 (sex-
ta-feira) para todos os sindicalizados.

Democracia e participação
O Congresso é o fórum mais amplo de 

debates da categoria, e aprova as dire-
trizes de atuação do Sindicato para os 
próximos três anos. O edital de convo-
cação foi publicado em 25 de janeiro, e 
o regimento de participação e prazos foi 
aprovado na assembleia estadual con-

vocada para este fim, em 8 de fevereiro, 
com ampla participação da categoria.

Todos os servidores estão chamados a 
participar. A diretoria do Sindicato res-
salta que o objetivo é assegurar um con-
gresso amplamente democrático, repre-
sentativo e à altura do momento vivido 
pela categoria.

Representação decidida pela base
De acordo com o regimento aprovado 

na assembleia, todo servidor sindicali-
zado até o dia 9 de fevereiro poderá se 
inscrever para participar do Congres-
so como delegado, com direito a voz e 
voto. Quem tiver se filiado após esse 
prazo pode se inscrever como observa-
dor, com direito a voz.

Nas unidades onde o número de ins-
critos for superior ao limite de repre-
sentantes previsto no regimento, serão 
realizadas assembleias, assegurando 
que a representatividade do local seja 
decidida pela base. Nesse caso a eleição 
será realizada por chapas, observada a 
proporcionalidade direta, ou nominal, 
caso não se apresente chapa.

O número de observadores é limitado 
à metade dos delegados previstos para 
cada local. Poderá participar como ob-
servador quem não se eleger delegado, 
de acordo com a votação recebida na 
assembleia e o limite de vagas. As va-
gas remanescentes serão ocupadas por 
quem se inscreveu para participar como 
observador, também sujeitos a eleição 
em assembleia local se os inscritos ul-
trapassarem as vagas disponíveis.

ORGANIZAÇÃO

Com inscrições abertas até 6/3, 9º Congresso do 
Sintrajud vai fortalecer luta por direitos

Toda a categoria está convocada a participar e construir um Congresso forte e representativo;
evento acontece de 26 a 29 de março, em São Paulo.

Os formulários de inscrição para dele-
gados e observadores estão disponíveis 
no site do Sintrajud e podem ser envia-
dos eletronicamente ou protocolados na 
secretaria do Sindicato. A íntegra do re-
gimento para eleição também está pu-
blicada em www.sintrajud.org.br.

Locais com até 15 servidores – ele-
gem 1 delegado, exceto os cartórios elei-
torais que terão a proporção definida de 
acordo com a região (conforme anexo do 
regimento e quadro resumido ao lado).

Locais com até 300 servidores – 1 de-
legado a cada 15 colegas lotados na base.

Locais com mais de 300 servidores 
– além do critério anterior, a partir do 
301º servidor, a unidade terá direito a 
mais 1 delegado para cada proporção 
de 300 pessoas na base, e mais 1 
delegado em caso de fração igual ou 
superior a 100 servidores lotados na 

unidade. O critério é válido também 
para aposentados e pensionistas, 
considerando sua totalidade.

Teses e contribuições

A pauta do 9º Congresso será: Análise 
de conjuntura; os ataques aos direitos e ao 
serviço público e a reação dos trabalhado-
res; combate às opressões; balanço e or-
ganização sindical; plano de lutas; e cam-
panhas específicas. Todo servidor pode 
enviar contribuições sobre os temas até o 
dia 6 de março (sexta-feira), para o e-mail 
<congresso2020@sintrajud.org.br>.

As teses que abordem todo o temário 
do Congresso podem ter até 28 mil ca-
racteres, e as contribuições parciais de-
vem ter, no máximo, 7 mil caracteres. 
Nos dois casos, contados os espaços e 
descontadas as assinaturas. As regras 
de formatação do texto estão disponí-
veis no site do Sindicato.

Jesus Carlos

Assembleia que aprovou regimento de participação no Congresso

 Critérios de participação Eleições nos cartórios


