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EDITORIAL

Vamos à luta!

Nas últimas semanas,
as manifestações de
milhões de pessoas pelas ruas de todo o país
colocaram no centro
da conjuntura a reivindicação de redução de
tarifas do transporte
público, além de saúde
e educação pública de
qualidade, expressando, ao mesmo tempo,
um descontentamento
com a forma como as
instituições
políticas
vêm funcionando. Toda
essa mobilização já produziu, ao menos, um
resultado concreto: a
questão da reforma política saiu da paralisia
de um debate viciado no
Parlamento e está posta
para o debate na sociedade. Ao mesmo tempo, constatamos que os
oligopólios midiáticos,
setores conservadores e
de direita tentaram influir nas mobilizações
por objetivos estranhos
aos interesses da imensa

maioria do povo brasileiro.
É por isso que, no dia
11 de julho, atendendo
à convocação da CUT e
das demais centrais sindicais, o Sintrajufe/RS
participará do protesto
nacional dos trabalhadores no Dia Nacional
de Lutas. Além da pauta
comum a todos os cidadãos, vamos cobrar do
governo federal e do Supremo a implementação
das demandas históricas
dos servidores, como a
data-base, a negociação
coletiva e o direito de
greve, entre outras.
Para legitimar nossa
luta, no entanto, é fundamental a participação
de todos na assembleia
geral da categoria, marcada para o dia 9. Como
já comprovamos em outras conquistas, nossa
união é o maior trunfo
para as batalhas que temos pela frente.

O culpado são
os outros

Por João Manoel de Oliveira, jornalista

A liberdade, ah, a liberdade.
Pode arrebentar e saquear
uma loja? Não, não pode.
Mas pode impedir alguém
de manifestar sua preferência, seja sexual ou política? Também não pode.
Eis o drama das manifestações deste mês de junho: se
a luta é para pedir respeito
aos direitos, porque alguns
desses direitos não são respeitados por quem pede...
direitos? Não pode uma
bandeira do PSDB, mas
pode um cartaz com “fora
Aécio”? Como é isso?
O que preside a “lógica”
das manifestações seria,
então: pode apontar o que
parece ter culpa, mas não
pode apontar outros culpados? E se eu também
estiver inquieto, insatisfeito
com o que está acontecendo no Brasil, mas considerar que a culpa disso não
é da Dilma, nem do Joaquim Barbosa, mas do...
capitalismo? Eu posso?
Mais longe, e se eu achar
que a culpa é minha?
Vozes surgirão na tentativa de me fazer ver que a
lei estabelece quem é responsável por prover saúde
e educação e combater a
corrupção. E eu ponderarei, então: e se, antes, a
culpa for de um sistema
político eleitoral que clama
por uma reforma que lhe
dê algum sentido de coerência? E se, antes, a culpa
for de um tipo de financia-

mento político que, a título de
contribuir espontaneamente
com o conjunto de ideias de
um partido, o faz na intenção
e tornar a política refém? E que
eu sempre soube que havia
campanhas milionárias sem
jamais ter me insurgido contra estas doações? E se for do
Congresso Nacional que abriga uma maioria composta por
latifundiários, empresários e
mercadores da fé alheia? E se,
antes de tudo, a culpa for de
quem elegeu este Congresso?
Sim, estou querendo dizer que
a culpa é minha! Eu, que compro sem nota, que voto por
um critério débil. Eu, que detesto propaganda partidária,
que repito sem conhecer que
todos os políticos são iguais,
que não gosto de ler, que escolho um curso acadêmico pela
grana que pode render. Sim, a
culpa é minha, que não aceito
o argumento contrário e chamo o outro de sectário. Que
estabeleço condenações orientado por uma mídia coalhada
de interesses próprios. Que
diante de mais um caso de
corrupção, invoco o primeiro
mundo por não saber que na
Itália, no Japão ou nos Estados Unidos há um nível tão
grande ou maior de malfeitos
do que aqui. Ah, mas eu agora
acordei! Não vou mais aceitar
que falte saúde e educação e
que a corrupção campeie. E
vou culpar alguém, porque
eu, bem... eu não tenho poder,
não tenho culpa.
E quer saber o que mais? Eu
tenho liberdade para dizer o
que penso.
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Chapa 2 vence a eleição do Sintrajufe/RS
Na madrugada do dia 29/6,
a Comissão Eleitoral declarou a Chapa 2 – Luta Sintrajufe – Oposição vencedora
na eleição para a gestão
2013/2016 do Sintrajufe/RS.
Apesar e faltarem algumas
urnas, o resultado não seria
mais alterado. A apuração
teve início às 19h55min do
dia 28 e foi acompanhada
todo o tempo por fiscais e
apoiadores das três chapas
concorrentes. Nesta eleição,
a apuração foi mais rápida
do que nas anteriores, porque houve urnas eletrônicas
instaladas em Porto Alegre.
Foram apurados, no total,
3.018 votos. de 113 cidades
Na Direção Colegiada, a
Chapa 1 – Mais Sintrajufe
obteve 1.123 votos (37,95%);
a Chapa 2 – Luta Sintrajufe
– Oposição, 1.289 (43,56%);
e a Chapa 3 – Refazendo
– Oposição com Autonomia e Independência, 547

Rosane Vargas

Candidatos e apoiadores comemoram depois da confirmação do resultado pela Comissão Eleitoral

(18,49%). Foram computados 18 votos brancos e 41
nulos.

Apuração das eleições foi até de madrugada

Para o Conselho Fiscal, também houve vitória da Chapa
2, com 1.169 votos (40,51%).
A Chapa 1 obteve 1.095 votos (37,94%) e a Chapa 3,
622 (21,55%). Foram registrados 89 votos brancos e 49
votos nulos.
A direção eleita, que tomará posse no final de agosto,
afirma que “depois de muita
luta e empenho, podemos,
finalmente, dizer: temos um
sindicato independente e
combativo para lutar pelos
servidores! Ao longo dessa
campanha, ganhamos mais
que o voto de nossos cole-

gas. Ganhamos a confiança. Sabemos do tamanho
de nossa responsabilidade.
Mas, a toda confiança em
nós depositada, vamos responder com suor e trabalho.
Informamos que estamos
encaminhando a composição de um grupo de transição e, em 31 de agosto, tomaremos posse como nova
direção de nosso sindicato.
Desde já, queremos contar
com o apoio e a participação
de toda a categoria nas decisões e nos rumos de nossa
entidade. Vamos construir,
juntos, um outro Sintrajufe/
RS”, concluíram.
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Sintrajufe/RS discute isonomia de chefias de
cartório com presidente do TSE
No dia 20/6, o diretor do Sintrajufe/RS
Edson Borowski reuniu-se com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministra Cármen Lúcia para
discutir o projeto de lei de isonomia
da FC dos chefes de cartório do interior e capital. Também participaram a
diretora do Sitraemg Lúcia Bernardes
e os coordenadores da Fenajufe Maria
Eugênia da Silva Filha e Cledo de Oliveira Vieira.
A reunião aconteceu a partir de pedido
do diretor do Sintrajufe/RS Zé Oliveira,
em reunião realizada, em abril, com o
secretário-geral da presidência do TSE,
juiz Carlos Henrique. O projeto de
lei que garante a isonomia da FC dos
chefes de cartório de todo o Brasil está
parado há mais de um ano no Conselho Nacional de Justiça. Borowski fez a
entrega de abaixo-assinado, com 217
assinaturas de servidores do Rio Grande do Sul. Após a leitura do documento, a ministra Cármen Lúcia ressaltou
a importância de os servidores acompanharem a questão. Ela disse que está

Arquivo Sintrajufe/RS

Agência Brasil

Diretor Edson Borowski

Ministra Cármen Lúcia

em tratativas sobre o projeto e que tem
esperança de encontrar um desfecho
brevemente para envio ao Congresso.

comprometer com prazos, percebemos
o empenho da ministra Cármen Lúcia
para a solução do problema”, afirmou o
dirigente, lembrando que ela foi a relatora do processo no TSE em 2012, dando continuidade à proposta após mais
de três anos de espera naquela Corte.
Tão logo o processo no CNJ tenha
novo relator, o Sintrajufe/RS buscará
audiência para pedir a agilização do
andamento do projeto.

“A reunião foi muito positiva. A presidente do TSE recebeu com muito bons
olhos o abaixo-assinado que levamos
daqui do RS. Saí da audiência com a
certeza de que teremos, em breve, uma
solução para a paralisia do projeto no
CNJ”, disse Borowski. “Mesmo sem se

Em reunião conjunta, Sintrajufe/RS, TRT
Amatra IV e OAB discutem processo eletrônico
A pedido do sindicato,
uma reunião conjunta foi
agendada, envolvendo o
Sintrajufe/RS, a presidente
do TRT, desembargadora
Maria Helena Mallmann,
o desembargador Cláudio
Antônio Cassou Barbosa,
que coordena a implantação do processo judicial
eletrônico (PJe) no estado,
o secretário-geral da Amatra IV, Maurício Schmidt

Bastos, e o representante
OAB-RS, Denis Einloft.
O objetivo foi discutir os
problemas
relacionados
ao processo eletrônico na
Justiça do Trabalho no Rio
Grande do Sul.
No dia 14/6, o sindicato
protocolou, no tribunal,
relatório com um levantamento das condições de
implementação do proces-

so judicial eletrônico no
estado (de pessoal, treinamento, ergonômicas, entre
outras). No documento, o
sindicato apresentou uma
série de propostas e pediu
a suspensão da implementação do PJe, prevista para
Canoas em julho e Porto
Alegre em setembro, até
que questões apontadas
no relatório tenham sido
resolvidas. Cópias do re-

latório serão enviadas,
também, ao CNJ e ao CSJT
pedindo providências. Em
maio, diretores e os médicos que assessoram o Sintrajufe/RS visitaram os oito
municípios onde o PJe já
foi implementado e constataram que ainda há sérios
problemas a serem suplantados. Informações sobre
a reunião serão divulgadas
no portal do Sintrajufe/RS.

NOSSOS DIREITOS
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Dia 9/7: assembleia geral para discutir
Dia Nacional de Lutas da CUT (11/7)
O Sintrajufe/RS está chamando a categoria para assembleia geral, no dia 9/7
para discutir a participação
no Dia Nacional de Lutas,
11/7, convocado pela CUT,
pelas demais centrais sindicais (CTB, Força, UGT,
CSP/Conlutas, CGTB, CSB
e NCST) e por entidades do
movimento social que organizarão greves e atos conjuntos no dia 11/7, em todo

o Brasil.
Conforme nota divulgada
pela CUT, “As paralisações,
as greves e as manifestações
terão como objetivo destravar a pauta da classe trabalhadora no Congresso e nos
gabinetes dos ministérios
e impulsionar a pauta que
veio das ruas nas manifestações realizadas em todo
o país”.

Eixos gerais da mobilização

• Investimentos em saúde, educação e transporte público de qualidade
• Fim dos leilões do petróleo
• Fim do fator previdenciário
• Redução da jornada para 40 horas semanais sem
redução do salário
• Reforma agrária
• Fim do projeto de lei 4.330, que acaba com as relações
de trabalho no Brasil e é uma reforma trabalhista
escondida atrás de uma proposta de regulamentação da
terceirização

Fenajufe convoca para 11/7 e elabora pauta
com ênfase na campanha salarial
A diretoria da Fenajufe, reunida
nos dias 29 e 30/6 para elaboração
de seu planejamento, decidiu pela
participação no protesto nacional
dos trabalhadores marcado para o
dia 11/7. Além dos eixos gerais, os
servidores, em sua pauta específica,
querem reajuste salarial digno e va-

lorização do servidor público, anulação da reforma da previdência de
2003 e paridade entre ativos e aposentados, dizem não ao projeto de
lei que cria fundações privadas no
setor público (PLP 92/2007) e são
contra a privatização dos hospitais
universitários e da previdência do
servidor.
Um dos pontos aprovados
na reunião da Fenajufe, que
passam a integrar a pauta unificada das entidades
dos servidores federais, é
a antecipação das últimas
parcelas da revisão salarial
(no caso do judiciário, a
antecipação da GAJ). Além
disso, a orientação da Fenajufe é que os sindicatos
realizem ato dia 7/8 nos estados, com assembleia para
deliberar sobre o indicativo
de ato nacional dia 14/8 em
Brasília.

Pauta emergencial
• Luta pela data-base
• Antecipação das duas últimas parcelas
da GAJ (15,8%)
• Trabalhar para a constituição de
comissão interdisciplinar no STF para
discutir o plano de carreira
• Atuar para corrigir os prejuízos nos
padrões e o reenquadramento
• Trabalhar pelo aumento dos valores
repassados para a saúde
• Garantir o pagamento dos passivos
• Atuar contra o PLP 92/2007, das áreas
de atuação das fundações do poder
público
• Lutar contra o assédio moral
• Pela regulamentação da Convenção
151(negociação coletiva)
• Pelo direito de greve
• Participar como “amicus curiae” na
Adin pela anulação da Reforma da Previdência que está sendo impetrada pela
Condsef e pela Sinasefe
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Sintrajufe/RS ajuíza ações buscando direitos
dos colegas da Justiça Eleitoral
Cômputo de horas em regime de
sobreaviso como serviço extraordinário – A ação é para buscar o direito aos servidores sindicalizados, que, entre 5/7/2012 e
7/10/2012 ou 28/10/2012 (no caso
de realização de segundo turno) e
portadores de telefones celulares
funcionais, do reconhecimento de
que, em relação aos intervalos entre jornadas e nos dias de repouso
semanal remunerado, permaneceram em regime de sobreaviso. Assim, o cômputo de horas em regime
de sobreaviso deve ser considerado
como serviço extraordinário, sendo
devido o seu respectivo pagamento.
Ação 5032284.13.2013.4047100.
Reconhecimento de desvio de
função para colegas da JE e pagamento da Gratificação de Atividade Externa (GAE)– Ação busca
o pagamento das diferenças remuneratórias aos servidores sindicalizados, ocupantes dos cargos de
analista judiciário ou técnico judiciário, que exerceram, a qualquer
tempo, por determinação superior,
atribuições de oficial de justiça “ad
hoc”, em desvio de função, tendo
como referência o cargo de analista judiciário, especialidade execução de mandados (oficial de justiça

avaliador federal). O pleito é pelas
diferenças remuneratórias devidas
entre o cargo ocupado pelos substituídos e o referencial indicado,
acrescidas da Gratificação de Atividade Externa (GAE) e indenização de transporte, com reflexos
sobre férias, gratificação natalina,
gratificação de atividade judiciária (GAJ) e adicional de serviço
extraordinário. Ação nº 503279256.2013.404.7100.
Pagamento das horas extraordinárias trabalhadas no período eleitoral – Ação pleiteia o direito aos
servidores sindicalizados da Justiça
Eleitoral, que, nas Eleições Gerais
de 2010, nas Eleições Municipais de
2012 e nas Eleições Suplementares
de 2013, prestaram serviço extraordinário no período compreendido
entre os 90 dias que antecedem às
eleições e a data final para diplomação dos eleitos, ao cálculo do
salário-hora de serviço extraordinário com divisão da remuneração
mensal dos sindicalizados pelo fator 175, a contar da data da edição
(2/2/2009) da Portaria do Tribunal
Superior Eleitoral 102, bem como a
condenação da União, ao pagamento das horas-extras realizadas. Ação
n°5032307-56.2013.404.7100.

Contadoria da JF: dias do recesso usados para
compensar greve sem acréscimo de 100%
O Sintrajufe/RS ajuizou
ação em nome dos servidores da Contadoria da
Justiça Federal que tiveram os dias trabalhados
no recesso de 2011 usa-

dos para compensar o
período de greve sem o
pagamento das diferenças
decorrentes do fato de se
tratar de horas de trabalho de valor superior à

hora normal, ou seja, com
o acréscimo de 100% (decisão posterior do Conselho da Justiça Federal). O
pedido administrativo foi
negado. Em razão dessa

negativa, o sindicato ajuizou ação ordinária visando o pagamento a cada
um dos substituídos do
valor das horas-extras a
que tem direito.

CULTURA
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Sintrajufe/RS recebe inscrições para os
concursos Literário e Fotográfico
Já estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Concurso
Literário Mario Quintana e do Concurso Fotográfico do
Sintrajufe/RS. No Concurso Literário, a temática é livre e
os textos – obrigatoriamente inéditos – podem ser contos,
crônicas ou poesias. Autores residentes no Rio Grande do
Sul participam na Modalidade Regional. Os que moram
em outros estados ou brasileiros domiciliados no exterior
participam na Modalidade Nacional. Os trabalhos devem
ser enviados até o dia 22 de julho.
Os textos classificados serão publicados em uma antologia
editada pelo Sintrajufe/RS, com provável sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre.
Para os amantes de fotografia, o prazo para as inscrições
termina no dia 12 de agosto. O tema desta edição é Impressões de Viagem. Pessoas residentes no Brasil participam na categoria Geral. Sindicalizados e seus dependentes
participam na categoria Sintrajufe/RS. As imagens selecionadas no Concurso Fotográfico irão integrar o calendário
2014 do Sintrajufe/RS.
Em ambos os concursos, os vencedores receberão troféus
e prêmios e os participantes devem ter idade acima dos 18
anos. Os regulamentos e as fichas de inscrição estão disponíveis no portal do Sintrajufe/RS. Os participantes do
Concurso Fotográfico deverão preencher, também, o Termo de Autorização e a Cessão de Uso de Imagem.
Os concursos do Sintrajufe/RS têm como característica

congregar a entidade com a sociedade. Abertos ao público
em geral, têm entre seus vencedores pessoas de diversas
áreas e também de fora do estado.

Fique atento para as inscrições nas oficinas de cultura
O Sintrajufe/RS começa, em breve, as
inscrições para as oficinas de cultura
do segundo semestre. Em Porto Alegre, serão oferecidas oficinas de Inglês,
Criação literária, Dança, Yoga regular e
maturidade, Técnica vocal e Fotografia
temática. Sindicalizados e dependentes
devem se matricular de 29 a 31/7, das 9h
às 13h e 14h às 18h, sempre observando
os horários reservados para cada oficina.
O calendário das oficinas e as fichas de
inscrição estão no portal do sindicato.

As cidades do interior que desejam sediar oficinas de cultura têm até o dia 2 de
agosto para entregar seus projetos ao Sintrajufe/RS. O sindicato fará a análise das
propostas e, no dia 7 de agosto, dará um
retorno aos locais, com as instruções. As
aulas vão de 12 de agosto a 6 de dezembro. As oficinas deverão ter um mínimo
de cinco alunos inscritos para que sejam
realizadas. Taxas de semestralidade de R$
50,00 para sindicalizados e dependentes
e de R$ 100,00 para não-sindicalizados.

Dia 26/7 tem
Sexta Básica
O Sintrajufe/RS convida
toda a categoria para a
Sexta Básica de encerramento de semestre, dia
26 de julho. Haverá apresentação dos alunos das
oficinas de cultura, com
apresentação de canto e
dança de salão, além de
música e muita animação. A partir das 20h30,
no Salão Multicultural.

8

1ª QUINZENA DE JULHO DE 2013

2 DE AGOSTO
22 DE JULHO
Última dia para inscrição Prazo final de inscrições
ao 9º Concurso Literário para as oficinas de cultura
do interior no segundo seMario Quintana
mestre

8 DE JULHO
15h Reunião do Núcleo
de Oficiais de Justiça do
Sintrajufe/RS, na sede
9 DE JULHO- 19h30h
Assembleia geral-Pauta:
11 de julho -Dia Nacional de Luta

11 DE JULHO
Dia Nacional de Luta
18 DE JULHO
15h Reunião do Núcleo de
Aposentados do Sintrajufe/RS na sede do sindicato

24 A 26 DE JULHO
2 DE AGOSTO
Entrega dos ingressos de
15h Reunião do Núcleo de
cinema
Oficiais de Justiça do Sintrajufe/RS, na sede
26 DE JULHO
Sexta Básica de encerra19h30 Reunião do Núcleo
mento das oficinas de culdos Agentes de Segurança
tura do semestre
29 A 31 DE JULHO
Inscrições para as oficinas
de cultura do segundo semestre em Porto Alegre

CONVÊNIOS
Novos convênios

Pastéis em Carlos Barbosa

Ortodontia em Porto Alegre

Sindicalizados e seus dependentes podem provar
os 40 sabores, entre salgados e doces, da Pastelaria
Heck, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, com
desconto de 10% nos pastéis e de 5% nas bebidas e
demais refeições. Atende
de quarta-feira a domingo, a partir das 19h. A
Pastelaria Heck fica na
Rua Buarque de Macedo,
3420, sala 2, no centro de
Carlos Barbosa. Tele-entrega pelo telefone (54)
3461-5522. Mais informações: www.facebook.
com/PastelariaHeck.

Parceria firmada entre o Sintrajufe/RS
e a cirurgiã-dentista
Janaína Pessamiglio
proporciona aos sindicalizados e dependentes descontos de
10% em procedimentos até R$100, 20%
em procedimentos
acima de R$200 e
25% em manutenção
ortodôntica. O consultório fica na Rua
Marechal Floriano,
13, sala 72, no centro
de Porto Alegre. Para
agendar
consultas,
ligue para: (51) 91999422 ou 8252-8797.
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