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As iniciativas para cons-
trução e envolvimento do 
conjunto da categoria na 
greve nacional do dia 18 de 
março serão debatidas no 
Café da Manhã com o Sin-
dicato que acontece nesta 
sexta-feira, 6 de março, às 
9h30, no átrio do Fórum 

Trabalhista Ruy Barbosa.
O 18 de março será um dia 

de mobilizações e greves em 
defesa dos serviços e servido-
res públicos, contra a ‘refor-
ma’ administrativa, a Medida 
Provisória 905 e as propostas 
de emendas constitucionais 
186, 187 e 188 (que integram 

Café da manhã nesta sexta 
discute 18M e creche

Atividade reunirá a categoria para debater a construção da greve nacional no
Fórum Ruy Barbosa e a reabertura das matrículas do berçário do TRT-2.

As inscrições para o 9º 
Congresso do Sintrajud vão 
até esta sexta-feira, 6, às 
19h. A diretoria do Sindica-
to convida todos os associa-
dos para o evento, que acon-
tece de 26 a 29 de março no 
auditório novo da entidade.

A categoria traçará o plano 
de lutas contra os ataques 
do governo Bolsonaro e do 
parlamento – que ameaçam 

extinguir a estabilidade e 
reduzir salários.

As candidaturas a delega-
dos ou observadores devem 
ser registradas em formulá-
rios específicos disponíveis 
no site do Sintrajud, junto 
com o regimento aprovado 
em assembleia.

Confira em 
bit.ly/9Congresso-inscricao

Participe do 9° 
Congresso

o plano ‘Mais Brasil’). No Ju-
diciário Federal, além de São 
Paulo, servidores de 17 esta-
dos e do Distrito Federal já 
aprovaram participar do mo-
vimento. Várias assembleias 
estão marcadas.

A mobilização também é 
parte da luta em defesa da 
Justiça Trabalhista.

Na atividade, além do 18M, 
serão debatidos os próximos 
passos da luta para manu-
tenção definitiva do berçário 
do TRT e a convocatória para 
a audiência pública marcada 
pelo Movimento em Defesa 
da Justiça do Trabalho para 
o dia 20 de março (sexta), 
das 9h às 15h30, na sede 
da OAB/SP, que fica na Rua 
Maria Paula, 35. O Sintrajud 
integra o MDJT, junto com a 
OAB, a AAT-SP e outras asso-
ciações e a Amatra-2.

Claudio Cammarota

Café da manhã realizado em novembro passado.
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Diretoria: Tarcisio Ferreira, Lynira Rodrigues Sardinha, Lucas José Dantas Freitas, Fabiano dos Santos, Luciana 
Martins Carneiro, Ester Nogueira de Faria, Maria Ires Graciano Lacerda, Claudia Villapiano Teodoro de Souza, Clau-
dia Renata de Morais Araújo, Maurício Rezzani, Marcus da Silva Vergne, Antonio Carlos Lauriano da Silva, Henrique 
Sales Costa, Ana Luiza de Figueiredo Gomes, Inês Leal de Castro, Gilberto Terra, Eliseu da Silva Trindade, Tauff 
Ganem de Abreu, José Dalmo Vieira Duarte, Fausta Camilo Fernandes.

Servidoras, servidores, ma-
gistradas e magistrados já 
podem fazer a inscrição de 
seus filhos no Berçário do 
TRT-2. As matrículas foram 
reabertas, em caráter limi-
nar, por decisão do Órgão 
Especial ao julgar recurso do 
Sintrajud em mandado de se-
gurança impetrado em defe-
sa do serviço.

O acórdão, publicado nes-
ta quarta-feira, 4 de março, 
reforça  que a suspensão 
das matrículas fere o Ato GP 
nº 30/2016, que regulamen-
ta as inscrições na creche e, 
por isso, determinou a rea-
bertura das matrículas para 
filho de servidores e magis-
trados que tenham o direito 
adquirido e cujo prazo para 

inscrição findou a partir de 
06 de setembro (quando a 
administração baixou o Ofí-
cio GDG 21/2019). 

Para os que não puderam 
realizar a matrícula entre 
6 de setembro e a data atu-
al, o prazo de inscrições 
será de 30 dias, contados a 
partir de 4 de março. Para 
os demais, volta a valer a 
regra anterior e o requeri-
mento deve ser feito até 30 
dias depois do parto ou do 
ingresso no Tribunal. 

A diretoria do Sintrajud e 
a Associação de Mães cha-
mam os colegas para reali-
zarem a matrícula de seus 
filhos o mais rápido possí-
vel. “Estamos conversando 
e buscando os colegas que 

não puderam fazer a inscri-
ção no período anterior para 
garantir a matrícula no pra-
zo. Aos demais, orientamos 
sempre que façam o requeri-
mento assim que souberem 
da gravidez para garantir a 
ordem da chamada na fila”, 
afirmou Adriana Rodrigues, 
servidora do TRT e presi-
dente da Associação.

O procedimento é simples, 
feito através do PROAD, as-
sunto “BENEF - Berçário 
(inscrição ou desistência de 
vaga)”. 

Na opinião da diretoria 
do Sintrajud, garantir a 
inscrição de mais crianças 
mantém o berçário vivo e 
evidencia sua importância 
para comunidade do TRT-
2. O Sintrajud e a Associa-
ção acompanham de perto 
o cumprimento do acórdão 
e aguardam decisão sobre o 
requerimento administrati-
vo sobre a manutenção de-
finitiva da creche.

A presidente do Tribu-
nal, desembargadora Ril-
ma Hemetério, indeferiu o 
requerimento. Um pedido 
de reconsideração foi proto-
colado e, caso a presidente 
não reconsidere a decisão, 
o recurso também será jul-
gado pelo Órgão Especial 
do TRT.

Reabertas as matrículas para o 
berçário do TRT-2

Novo prazo de inscrição será destinado a servidores e magistrados com
direito adquirido desde o dia 6 de setembro. 

Kit Gaion

Terceiro ato em defesa da creche, em 2019.


