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editorial

Seja Dilma, seja Temer, precisaremos resistir
O país tem vivido, nos últimos meses, uma conjuntura política e econômica complexa. A crise que não chega
aos mais ricos bate forte nas portas dos
trabalhadores. As medidas de ajuste
fiscal que o governo vem implementando nada mais são do que tentativas
de colocar na conta dos trabalhadores a
crise criada pelos donos de fato do país.
Ao mesmo tempo, o campo político aparece conflagrado, com uma ensandecida disputa pelo poder entre os
que hoje estão no governo e os que lá
estiveram até pouco tempo atrás. Nenhum dos lados se mostra disposto a
defender os interesses da maioria da
população. Assim, é na luta que devemos construir o futuro que queremos.
Enquanto os políticos profissionais disputam quase a tapas o direito
de conduzir o ajuste fiscal, nós, trabalhadores, devemos fortalecer nossa
organização e unidade. O processo de
impeachment da presidente Dilma
Rousseff já foi aberto na Câmara dos
Deputados e agora chega ao Senado,
onde as primeiras votações a respeito
devem ocorrer nos próximos dias.
A classe trabalhadora deve estar
atenta às manobras que vêm sendo feitas de parte a parte, inclusive com figuras da oposição de direita historica-

mente inimigas dos trabalhadores que
afirmam agora, de forma oportunista e
hipócrita, defenderem o bem do país.
Não defendem, jamais defenderão. Ao
mesmo tempo, temos um governo indefensável, que vem atacando direitos
e que, caso tenha continuidade, não
O campo político aparece
conflagrado, com uma ensandecida disputa pelo poder entre os que hoje estão
no governo e os que lá estiveram até pouco tempo atrás
mostra sinais de que irá parar de fazê-lo.
A Direção Colegiada do Sintrajufe/
RS já se manifestou, por meio de nota,
defendendo eleições gerais. Essa alternativa poderia ser implementada de
forma a resolver a crise política, entregar ao povo a decisão sobre quem deve
estar à frente do governo e, ao mesmo
tempo, substituir um parlamento que
não possui qualquer legitimidade ou
confiabilidade para definir os rumos
do país e para julgar a permanência ou
não da presidente.
Fato é que, independentemente do
que ocorra, não há grande difrença en-

tre os projetos de Dilma e de Michel
Temer. Tanto é que concorreram e governaram juntos até poucos dias atrás.
De uma forma ou de outra, precisaremos resistir aos novos ataques que
virão. E, para isso, precisamos estar organizados e conscientes do papel que a
conjuntura atual e nossa condição de
trabalhadores nos impõem. Se por um
lado a “Ponte para o Futuro” proposta
por Temer nada mais é do que a ponte
para aumentar o enriquecimento dos
poderosos e a precariedade da vida dos
trabalhadores, a “Agenda Brasil”, assinada por Dilma, não fica muito atrás,
e soma-se à proposta de reforma da
previdência, ao PLP 257/2016, à Lei
Antiterrorismo e a muitas outras medidas que o governo já vem tentando
(e, em alguns casos, conseguindo) implementar.
Trata-se de uma conjuntura difícil,
desfavorável, mas que deve servir como
motivação para que atuemos para fortalecer nossas organizações, ampliar o
poder de mobilização dos sindicatos
e dos movimentos populares e potencializar nossas lutas. A verdadeira alternativa à crise e à disputa do poder
pelo poder é a organização, a unidade
e a mobilização dos trabalhadores em
defesa dos nossos interesses de classe.

O T-Liga publica, nesta edição, os nomes dos sindicalizados de 5/3 25/4/16. Bem-vindos ao Sintrajufe/RS!
Adelia Bender, aposentada
Ana Rafaela Soares Gusmao, JT Esteio
Angela Gusmão Scherer, JF Capão da Canoa
Caroline de Godoy Vidal, JT Porto Alegre
Daniel Coussirat de Azevedo, JF
Felipe Costa Folador, JT Cachoeirinha
Francisco Antonio dos Santos Neto, JF Porto Alegre
Gelson Jose da Silva Azevedo, aposentado
Ieda Alexandrino Loiola, JF
Jeanne Marie Gavard, JT Porto Alegre
Juliana Kroetz Cezimbra, JT Uruguaiana

Leandro Zeni Carbonera, JT Porto Alegre
Lilian Saldanha Paiva, JE Porto Alegre
Lucio Wisnieswski, JE Porto Alegre
Luis Flavio Seelig, JE Porto Alegre
Luiz Carlos Canalli, aposentado
Mariana Correa Collares, JF Porto Alegre
Paula Pinto Fickel, JT Rio Grande
Rogerio de Freitas Bergara, JF Caxias do Sul
Tamile Musskopf Muswieck, JF Porto Alegre
Victor Luiz dos Santos Laus, JF Porto Alegre
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organização
Categoria seguiu parecer do Conselho Fiscal, que decidiu pela aprovação das contas

Assembleia aprova contas do Sintrajufe
Em assembleia geral ordinária realizada no dia 18/4 a
categoria aprovou as contas
do Sintrajufe/RS referentes
a 2015. No início da assembleia, a direção do sindicato
esclareceu que a mudança
da data da assembleia, de 25
para 18 foi uma solicitação do
Conselho Fiscal, por conta de
um conflito de datas.
A contadora Lisiane Mesquita, da assessoria contábil
do sindicato, fez um comparativo entre as contas de dezembro de 2014 e dezembro
de 2015, mostrando redução
de gastos em várias secretarias
e incremento do investimento
na mobilização, por conta da
greve de 2015, a maior da história da categoria. A contadora mostrou também os gastos
individualizados por secreta-

ria e esclareceu dúvidas dos
colegas. Em seguida, foi lido o
parecer do Conselho que, por
unanimidade, decidiu pela
aprovação das contas. Foram
feitas ressalvas e recomendações para contribuir com
o aprimoramento da rotina
administrativa do sindicato. Depois da explanação do
Conselho, os diretores do sin-

dicato Rosseny Mattos Alves
e Paulo Gustavo Barroso, da
Secretaria de Administração,
Finanças e Patrimônio, prestaram esclarecimentos sobre
pontos levantados no parecer
do Conselho. Após, ocorreu
a votação, com a aprovação,
pela assembleia, das contas de
janeiro a dezembro de 2015.
Em que pese a aprovação

das contas, como medida de
transparência, a assembleia
aprovou, por unanimidade,
a realização de auditoria nas
contas do período 2015. A
proposta foi apresentada pela
colega da JT de Porto Alegre Mara Weber e defendida
também pelos diretores do
Sintrajufe/RS Cristiano Moreira e Ruy Almeida.

Rosane Vargas

Assembleia foi realizada na sede do Sintrajufe/RS

Comissão Eleitoral publica edital e dá
início ao processo eleitoral no Sintrajufe
Por determinação da
Comissão Eleitoral, foi publicado, em 13/4, no jornal
Correio do Povo, o edital de
convocação das eleições para
Direção Colegiada e Conselho Fiscal do Sintrajufe/RS
para o período 2016/2019.
Conforme definido na primeira reunião da Comissão,
dia 11, as eleições serão realizadas no dia 29/6. O prazo
de inscrição de chapas vai até
as 18h do dia 13/5.
A secretaria da Comissão
Eleitoral funciona de segunda
a sexta-feiras, das 10h às 18h,
na sede do sindicato (Rua
Marcílio Dias, 660). Já estão

disponíveis, no site, as fichas
de qualificação de candidatos.
Assembleia
A composição da Comissão Eleitoral foi aprovada em
assembleia geral dia 9/4. A
Chapa 1 – Oposição Cutista Viva Voz, tem um representante, o bancário Arnoni
Hanke; a Chapa 2 – Luta
Sintrajufe, dois representantes Alberto Ledur, do MPE,
e o servidor estadual Érico
Correa. A Chapa 3 – Frente
Base na Luta, dois representantes: Thiago Krebs, advogado, e Luís Rodrigo Goulart, gestor público.
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organização
direitos
Sintrajufe/RS participará com 47 delegados, eleitos no Congresso Estadual, em 2015

De 27/4 a 1º/5, acontece o 9º Congrejufe
De 27/4 a 1º/5, em Florianópolis, será
realizado o 9º Congresso Nacional da Fenajufe (Congrejufe), que reunirá servidores do
Judiciário Federal e do Ministério Público da
União. A solenidade de abertura está prevista
para as 15h do dia 27/4.
O Sintrajufe/RS participará com 47 delegados, eleitos por três chapas durante o VIII
Congresso Estadual, em novembro de 2015.
Nos cinco dias do Congresso, os debates
estarão centrados em pontos como a análise da conjuntura internacional e nacional, a
pauta de reivindicações da categoria e o plano
de lutas. Delegados e observadores discutirão
também a organização sindical e os modelos
Delegados do RS:
LUTA SINTRAJUFE
Alan Carlos Dias da Silva, JT POA
Alex Bruno Viana da Silva, JT POA
Andres Santos Cevallos, JT Pelotas
Andressa Dalla Lana, JT Passo Fundo
Claudia Susana Gros Torres, JF Santana do Livramento
Cristiano Bernardino Moreira, TRT
Eduardo Antonio Campos
Ranzan, JT Guaíba
Eliana Falkembach Leonardi, aposentado
Fagner Iohara Xavier Azere
do, JF Novo Hamburgo
Iria Maria Edinger, aposentada
Marilane do Rio Martins, JT Triunfo
Paulo Airton Barbosa Brandao, JF Santa Maria
Paulo Roberto Costa da Rosa, JT POA
Rafael S. Scherer, JT POA
Rodrigo M. Mercio, TRE
Ruy Bittencourt de Almeida Neto, JT
POA
Simone R. Paixão Coelho, JF Santana
do Livramento
Suzana de Barros Brum, JF Santa Maria
Tassiana Alcoforado Diniz Skrsypcsak,
TRE
VIVA VOZ
OPOSIÇÃO CUTISTA
Ana Naiara Malavolta Saupe, JT POA
Claudio L. Silva Martinez, TRF
Edson Moraes Borowski, JE Caxias

Eledir T. Martins, JF POA
José Carlos Pinto de Oliveira, TRF
Mara R. Weber, JT POA
Marcelo M. Carlini, JF POA
Marcus Vinicius Martins Costa, JE
POA
Marli Da Campo Zandona, aposentada
Maurea Dill Ferreira, TRF
Paulo Roberto Rodrigues Guadagnin,
JT POA
Sergio Amorim dos Santos, JT Taquara
Vânia Damin, JT POA
FRENTE BASE NA LUTA
Clarice Ribeiro Camargo, JF POA
Claudia L. C. Gomes de Mello, JF POA

Fabricio Dias Loguercio, JF POA
Jones Ricardo Rodel Koglin, JF Pelotas
Jose Artigas Leao Ramminger, JE POA
Jose Paulo de Oliveira Barros, aposentado
Julio Carlos Poli, JF Passo Fundo
Marcelo Rodrigues Ortiz, JT Cachoeirinha
Miguel Angelo Rangel Silva, JF POA
Paulo Gustavo Hundertmark Barroso
Junior, JF POA
Paulo Ricardo de Oliveira, JF POA
Ramiro S. Moreno Lopez, JT POA
Reginaldo Costa Luhring, JF POA
Rosana Sacco dos Anjos, aposentada
Rosseny Mattos Alves, JF Carazinho
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mobilização
Categoria mantém a pressão pela votação do requerimento de urgência

Reposição salarial segue parada na
Câmara dos Deputados
A votação do regime de
urgência do PL 2.648/2015,
que chegou a estar prevista
para o dia 4/4, seguia sem

acontecer até o fechamento
desta edição. Os servidores
do Judiciário Federal, há dez
anos sem reposição, conti-

Fábio Rodrigues Pozzebon / EBC

Câmara seguia sem votações até o fechamento desta edição

nuam esperando pela valorização salarial que merecem.
Mas a crise política do país
criou novos empecilhos para
os avanços necessários.
Após a maior greve
da história da categoria,
construída nacionalmente no ano passado
com grande participação do Rio Grande
do Sul, a conquista da
reposição prevista no
PL 2.648/2015, se não
tratava-se do ideal, era,
ao menos, um avanço.
Porém, mesmo com
acordo entre governo e
Supremo Tribunal Fe-

deral em torno do projeto, o
PL parou antes de ser votado na Câmara dos Deputados. Apesar dos esforços do
Sintrajufe/RS e da Fenajufe,
que mantêm a pressão pelo
avanço da pauta, a votação
do requerimento de urgência, prevista para o dia 4/4,
acabou submersa em meio à
crise política do país.
A categoria segue pressionando pela aprovação da
pauta. Em 2015, os servidores realizaram a maior e
mais longa greve da categoria
e mostraram que lutarão até
que a reposição salarial seja
aprovada.

Sintrajufe participa de ato contra o PLP
257, mais um ataque aos servidores
No dia 14/4, o Sintrajufe/RS participou, juntamente com diversas categorias, de um ato público contra o
PLP 257/2016. O sindicato foi representado pela diretora Eliana Falkembach Leonardi e pela colega Iria Maria
Edinger, coordenadora do Núcleo de
Aposentados do sindicato (NAF).
O protesto foi realizado pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais. A manifestação aconteceu no Campus Central da
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, em frente à Faculdade de Educação.
Enviado ao Congresso pelo governo em março, o projeto modifica a
forma de pagamento das dívidas dos
estados com a União, mas exige que
os governos estaduais tomem medidas
que enfraquecem o serviço público e
prejudicam os trabalhadores, incluin-

do congelamento salarial. A medida
também afeta o funcionalismo federal e prevê um corte em até 30% dos
gastos com servidores decorrentes de
parcelas indenizatórias e vantagens de

natureza transitória (transferências,
diárias, etc.), além de redução de despesas com servidores via programas
de desligamento “voluntário” e licença
incentivada.

Alexandre Haubrich

Ato reuniu servidores públicos federais contra política de ajuste fiscal
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direitos

Direito já foi reconhecido nas justiças do Trabalho, Federal e Militar; n

Avançam conquistas dos 13,23%; RS é
O Sintrajufe/RS tem sido
protagonista na busca dos
servidores do Judiciário Federal pela incorporação dos
13,23%. A luta pelo percentual tem angariado vitórias
importantes para a categoria,
penalizada com os dez anos
que já enfrenta sem reposição

salarial.
O Sintrajufe/RS foi o
primeiro sindicato do país a
postular a extensão, no âmbito administrativo, dos efeitos
de decisão judicial. Depois,
outras entidades ingressaram
com pedido semelhante. Os
requerimentos do Sintrajufe/

RS tiveram início ainda em
dezembro de 2014, quando
foi julgada procedente ação de
entidade associativa.
Em cada um dos ramos
da Justiça, há especificidades
na tramitação e na agilidade
com que essa luta tem avançado, mas o certo é que, com o

interesse demonstrado pelos
colegas e com as ações conduzidas pelo sindicato, a pauta
tem avançado nas justiças do
Trabalho, Federal, Eleitoral e
Militar.
Veja a seguir como está a
situação em cada uma.

Justiça Militar
Arquivo Sintrajufe/RS

Sintrajufe/RS foi pioneiro ao conquistar reconhecimento na JM

Em setembro de 2015, a
Justiça Militar reconheceu
administrativamente o direito
dos servidores aos 13,23%. O
reconhecimento efetivou-se a
partir de requerimento protocolado em janeiro daquele
ano pelo Sintrajufe/RS junto
ao Superior Tribunal Militar.
O diretor do Sintrajufe/
RS Fagner Azeredo esteve
em Brasília acompanhando
a sessão na qual ocorreu esse
que foi um importante passo

para que outras decisões favoráveis se consolidassem. Antes
da sessão, a assessoria jurídica do Sintrajufe/RS entregou
aos ministros memoriais com
a argumentação do sindicato
pela aprovação do pedido.
Os valores vêm sendo pagos aos servidores de forma
com base no salário atual, medida que o Sintrajufe/RS tem
reivindicado também para os
servidores dos demais ramos
do Judiciário.

Justiça do Trabalho
No dia 16/11/15, a Justiça do Tra- Alexandre Haubrich
balho do RS reconheceu o direito de
todos os seus servidores à incorporação
dos 13,23%. A decisão favorável ocorreu
em sessão do Órgão Especial do TRT4,
na qual a categoria esteve presente. Em
sessão do CSJT no dia 26/4, o órgão
também aprovou a manutenção da incorporação e pagamento dos 13,23%
nos TRTs.
Porém, continua a luta para que os
valores passem a ser pagos pelo TRT4.
Além disso, o Sintrajufe/RS busca alteração da base de cálculo, para que o valor incida sobre os salários atuais, como Em reunião com presidência, Sintrajufe busca pagamento da parcela sobre remuneração atual
está sendo feito na JF (veja na página ação anterior, de entidade associativa, aos demais colegas, o sindicato tem presao lado). O sindicato tem se reunido om haviam tido seu pagamento suspenso sionado a administração desde 2015
a administração do TRT4 para buscar após liminar do ministro do STF Gil- para que o pagamento seja implementaessas duas demandas, e também prepara mar Mendes, mas, em decisão adminis- do, o que o tribunal afirma só poder ser
um abaixo-assinado nesse sentido.
trativa, o TRT4 deliberou, no dia 15/4, feito com verba suplementar, que já foi
Os servidores contemplados por por retomar o pagamento. Com relação solicitada ao CSJT.

7

na Eleitoral, proposta deve ser pautada em maio no Pleno do TRE-RS

protagonista na luta pela incorporação
Justiça Federal
No dia 7/4, o Conselho da Justiça Federal (CJF)
aprovou requerimento do
Sintrajufe/RS e reconheceu
o direito dos servidores da JF
à incorporação dos 13,23%.
A sessão que deliberou a esse
respeito foi acompanhada
em Brasília pelo diretor Ruy
Almeida, e a votação pelo reconhecimento foi unânime.
A conquista foi resultado
de pressão da categoria e de
entidades. No Rio Grande
do Sul, mais de 2 mil colegas
da JF participaram de um
abaixo-assinado defendendo
a incorporação.
O CJF determinou que a
parcela deve incidir sobre a
evolução do salário, ou seja, a

implementação em folha será
sobre o salário atual, com reflexos em todas as parcelas
calculadas sobre o vencimento básico. A implementação
ficou condicionada à disponibilidade orçamentária dos
órgãos.
Assim, nos dias 13 e
14/4, o Sintrajufe/RS protocolou junto ao TRF4 e à
Seção Judiciária do RS, respectivamente, requerimentos
administrativos buscando a
imediata implementação dos
13,23% a todos os servidores
da JF no Rio Grande do Sul.
O pedido de pagamento
imediato encontra respaldo
em decisões judiciais proferidas pelo TRF4, segundo

Joana Darc de Melo / Fenajufe

Sintrajufe e outras entidades acompanharam sessão do CJF

as quais a administração não
pode utilizar a restrição orçamentária como fundamento para impedir o pagamento

dos valores reconhecidos administrativamente.

Justiça Eleitoral
A Justiça Eleitoral é o único ramo
do Judiciário no RS que ainda não
reconheceu o direito dos servidores à
incorporação dos 13,23%. Isso não faz,
porém, com que a busca por esse direito
esmoreça. Pelo contrário. Desde o início
do ano o Sintrajufe/RS tem se reunido

com os membros do Pleno do TRE-RS,
que irá deliberar a respeito da demanda
na JE.
No dia 19/4, o sindicato reuniu-se
com a corregedora e vice-presidente do
TRE-RS, desembargadora Liselena Robles Ribeiro. Representaram o sindicato

Alexandre Haubrich

Em reunião com corregedora e vice-presidente do TRE, sindicato entrega abaixo-assinado

na reunião os diretores Cristiano Moreira e Ruy Almeida e os colegas Rodrigo
Mércio e Tassiana Skrsypcsak, ambos
diretores de base. O sindicato entregou
à desembargadora um abaixo-assinado,
do qual participaram cerca de quatrocentos servidores, defendendo o reconhecimento do direito na JE.
Embora demonstre preocupação
com a disponibilidade de recursos, a corregedora informou que a tendência é de
que a discussão sobre o reconhecimento
dos 13,23% entre em pauta em alguma
das sessões do mês de maio, bastando
que o quórum esteja completo – a desembargadora quer a presença de todos
os membros do Pleno, por compreender
a importância desse tema.
O Sintrajufe/RS seguirá acompanhando o andamento da demanda e, tão
logo esteja confirmada a sessão que tratará do tema, irá chamar a categoria para
acompanhar a votação.
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imóvel
direitos
do cristal
Sintrajufe abre espaço para que debate seja feito nos meios de comunicação do sindicato

Categoria opina sobre sede no Cristal
cedida ao Quilombo do Sopapo
Nesta página e na próxima, o Sintrajufe/RS fomenta o debate amplo na
categoria, com a publicação de textos
sobre a cedência da sede que o sindicato
possui no bairro Cristal, em Porto Alegre, e que está cedida à Oscip Guayí, que
administra o Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo. Entre os dias 4 e 22/4,
o sindicato recebeu artigos escritos por
colegas a respeito do tema, que foram
publicados no site.
A cessão do Ponto de Cultura, por
meio da Oscip Guayí, foi aprovada em
assembleia geral da categoria, em 2008,
com prazo de encerramento em abril
de 2014, sendo prorrogada até março
de 2015, quando deveria ser devolvido
ao sindicato pela Oscip. Em reunião do
Conselho Geral em março de 2015, foi

aprovada a pro- Rosane Vargas / Arquivo Sintrajufe/RS
posta de extensão do prazo até
a realização da
primeira reunião
do Conselho Geral de 2016, que
ocorreu no dia
12/3.
Nessa reunião,
foi aprovada a
proposta de reali- Conselho Geral aprovou consulta direta à categoria
zação de assembleias de base, em todo e no site da instituição. Nesses endereo estado, com contagem de votos, para ços, são publicadas iniciativas culturais,
definir, em um prazo de 60 dias, a per- educacionais e de economia solidária demanência ou não do Ponto de Cultura senvolvidas no local.
na sede do Cristal. A categoria também
Confira a seguir três dos textos que
pode acessar informações divulgadas no foram enviados ao sindicato no prazo e
perfil do Ponto de Cultura no Facebook formato solicitados.

A categoria é quem vai decidir
sobre seu patrimônio
Coletivo Luta Sintrajufe:
Cristiano Moreira, Ruy Almeida, Fagner Azeredo, Andrés Cevallos, Eliana Leonardi,
Lázaro Acosta, Rodrigo Mércio, Rafael Scherer, Leandro
Costa, Gustavo Lacerda, Iria
Edinger, Máximo Neto, Sônia
Ferrari
Em 2008, a antiga direção
CUTista do Sintrajufe/RS
firmou contrato de cedência
de imóvel do sindicato, situado no bairro Cristal, em Porto Alegre, com a ONG Guayí
(coordenada pela ex-vereadora
do PT Helena Bonumá), que
desenvolve o projeto Quilombo do Sopapo na região. A cedência foi aprovada em assembleia geral e teve seu término
no primeiro semestre de 2014.
Desde então, mantivemos

o diálogo com a ONG e, inclusive, priorizamos sempre a
possibilidade de vender-lhes o
imóvel, como forma de manter
o trabalho do Ponto de Cultura no local onde foi gestado.
Contudo, após quase dois anos
do fim da cedência, pouco se
avançou nesse sentido.
Para nosso coletivo, acima
de qualquer debate, está a democracia sindical. São os(as)
sindicalizados(as) quem devem decidir sobre seu patrimônio. Por essa razão, no último
Conselho Geral, aprovamos
submeter essa decisão às assembleias de base em todo o
estado, cujos votos serão somados para, ao final, termos a
decisão da categoria. A aprovação não foi unânime: tivemos
que vencer a intransigência de
quem queria impedir essa deli-

beração, a fim de fazer valer sua
posição a qualquer custo.
Nosso histórico não deixa
dúvidas quanto ao respeito que
temos pelos movimentos sociais. Porém, entendemos que
o patrimônio da categoria também merece respeito – especialmente após quase 10 anos
contribuindo com esse projeto.
A cedência por tempo determinado, aprovada em 2008, não
significa doação e encerrou-se
há tempo suficiente para busca
de alternativas que viabilizem
continuar o trabalho na região.
A Guayí propõe nova cedência sem ônus, por mais 5
anos, conforme abaixo-assinado entregue juntamente com a
oposição à direção do sindicato.
Nas redes sociais, representantes do grupo chegam a chamar
a militância a “resistir” contra o

sindicato, uma postura litigiosa
que ignora a parceria que originou o projeto.
Acreditamos em uma solução positiva e que atenda
a ambos os interesses – o da
categoria, que é poder utilizar
seu próprio patrimônio, e o da
ONG, que é de manter seu
trabalho. Por isso, propomos o
fim da cedência até, no máximo, o prazo improrrogável do
final da atual gestão do sindicato (31 de agosto de 2016),
dando à Guayí a prioridade
para aquisição do imóvel nesse mesmo prazo. Propomos
também que a própria categoria decida, ao final desse processo, sobre o destino desse
patrimônio. Acreditamos que
essa solução respeita o Ponto
de Cultura e, sobretudo, cada
sindicalizado(a).
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imóvel do cristal

Quilombo do Sopapo: solidariedade acima de tudo
Julio Cesar P. Oliveira,
Zé Oliveira, Luciana Krumenauer, Lourdes Helena
da Rosa, Marli Da Campo
Zandoná, Geraldo Ozio,
Gleni Mara Sittoni, Marcus
Vinícius Martins Costa, Eloá
Nunes N Paiva, Cristina Feio
de Lemos, Cláudio Martinez
e Sheila S Oliveira
Como muitos já sabem, a
atual direção do Sintrajufe/
RS quer retomar a casa da
Av. Capivari, 602, Cristal,
POA, sob o pretexto de adquirir sede de lazer. A pergunta inicial que fazemos é:
quantos conhecem o trabalho desenvolvido e a finalidade do Ponto de Cultura?
Cedido desde 2008, nesse espaço são desenvolvidas
ações comunitárias com jo-

vens das vilas do Cristal, por
meio de atividades culturais,
resgatando a cidadania, na
busca da afirmação de seus
direitos, afastando-os da violência. Aberto à comunidade,
busca, por meio da cultura,
inseri-los socialmente, podendo agregar possibilidade
de trabalho a esses jovens.
É uma oportunidade
fundamental na qual são
ofertados, nos oito coletivos
existentes, cursos de fotografia, teatro, rádio, artes gráficas, percussão e o debate
sobre direitos humanos e das
mulheres, entre outros.
É uma oportunidade à
categoria de participar daquilo que não é mensurável,
de ser e continuar parceiro de
um projeto voltado a atender
as pessoas mais carentes,

buscando a efetiva inclusão
social. O que está lá é muito
mais do que um pedaço de
terra, de uma alvenaria, são
inúmeras pessoas beneficiadas direta e indiretamente.
Nesse período de cedência, ocorreu uma valorização
do imóvel, que valia R$ 250
mil e hoje está em R$ 900
mil, quase quatro vezes mais.
As atividades desenvolvidas no Quilombo do Sopapo
estão muito além dos interesses corporativos, transcendem questões políticas, de
quem esteja na direção sindical. São de natureza solidária
e humanitária, pois, além de
pertencer a uma categoria,
somos cidadãos que podem e
devem ser solidários com os
mais necessitados, e um sindicato, conforme prevê o nos-

so Estatuto, deve atender aos
interesses da categoria, mas
ir além, nas suas concepções
e nas suas ações, e contribuir
com medidas do interesse do
conjunto da sociedade.
Visite a página – www.
quilombodosopapo.redelivre.com.br – para saber
mais. Faça a diferença e vote
pela manutenção da cedência por mais 5 anos, garantindo a conclusão das negociações via permuta com
outro imóvel de igual valor
(em andamento no governo
estadual) ou aquisição pelo
próprio Ponto de Cultura. Mais do que isso, que a
oportunidade daqueles jovens de terem a esperança
de ter uma vida digna, com
inclusão social e direitos,
não lhes seja retirada.

Artigo sobre cedência do imóvel
do Sintrajufe no bairro Cristal
Adelmo Weber, diretor de
base da JF Santo Ângelo
Aproveito o espaço para
manifestar minha opinião
acerca da controvérsia que se
tornou a cedência do imóvel
do Sintrajufe/RS localizado
no Bairro Cristal.
Como diretor de base (JF
de Santo Ângelo), participei
da reunião do Conselho do
Sintrajufe/RS ocorrida no dia
12 de março, quando esse era
um dos assuntos da pauta.
Na oportunidade, diante
das dificuldades de superar os
impasses de quórum e falta de
acordo entre os conselheiros
presentes, propus que o coordenador do Ponto de Cultura,

Leandro Anton, presente na
reunião, formalizasse pedido
de continuidade da cedência
para posterior consulta aos
sindicalizados.
Segundo informações, o
imóvel está avaliado em R$
900 mil.
O Sintrajufe/RS trabalha
com previsão orçamentária de
R$ 7 milhões.
Para estabelecer um parâmetro, a arrecadação do
sindicato está muito próxima
de 60% do orçamento de pequenos municípios da nossa
região (a receita do município
de Vitória das Missões-RS em
2014 foi de R$ 13,8 milhões e
de Rolador-RS, em 2013, foi
de R$ 10,8 milhões).

Portanto, o valor de avaliação do imóvel do Cristal,
que está gerando polêmica,
representa menos de 15% do
orçamento anual do sindicato.
Nem cogito falar em eventual
aluguel, que talvez não alcançaria R$ 60 mil anuais.
Entendo que R$ 900 mil
para cada sindicalizado, individualmente, é muita grana, mas
está longe de resolver qualquer
situação econômico-financeira
do Sintrajufe/RS.
De outro lado, as tratativas que foram mencionadas
na reunião do Conselho não
terão solução em alguns dias
ou meses. As possibilidades de
permuta por algum imóvel da
União ou de órgão do estado

enfrentam problemas burocráticos.
Defendo os trabalhos que
estão sendo desenvolvidos no
espaço cedido pelo Sintrajufe/
RS.
Defendo também a regularização e a formalização da
cedência.
Dessa forma, pessoalmente, opino pela manutenção da
cedência sem custos, mediante
formalização de contrato com
prazo não superior a 5 (cinco)
anos, por entender que esse
prazo será suficiente para viabilizar alguma das tratativas
iniciadas, dando ainda segurança a quem está ocupando o
espaço e prevenindo eventual
ação de usucapião.
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convênios
direitos
Bares e restaurantes, escolas, hotelaria, móveis e mudanças com descontos especiais

Sintrajufe firma novos convênios, com
descontos para sindicalizados
O Sintrajufe/RS possui
vários convênios, com empresas e profissionais liberais. Por meio desses convênios, sindicalizados e dependentes, de Porto Alegre e do
interior, podem usufruir de
descontos especiais em produtos e serviços nas mais diversas áreas.
Nesta edição, o T-Liga
destaca novos convênios. A
lista completa pode ser conferida no site do sindicato:
www.sintrajufe.org.br.

Bar e
restaurante

The Soccer Point
Pelo convênio, sindicalizados pagam R$ 19,90 no
almoço (bufê), com um refrigerante de graça, da linha
Kirin. Na happy hour, sindicalizados pagam 29,90 pelo
chope liberado.
>> Endereço: Av. Getúlio
Vargas, 481 – Bairro Menino Deus – Porto Alegre
>>Fone: (51) 98072425

Escola

Urânio Escola
de Música
Sindicalizados têm 20%
de desconto nos pacotes de
aulas de música nas modalidades violão, guitarra, baixo,
teclado/piano, técnica vocal,
saxofone, trompete, flautas e
musicalização infantil.
>> Endereço: Av. Protásio
Alves 1650 – Bairro Petrópolis – Porto Alegre
>> Fone: (51) 9307-0362

Primeiro Ato
Escola de Dança
Sindicalizados e dependentes têm 30% de desconto
no valor de todas as modalidades disponíveis pela escola.
>> Endereço: Av. Desembargador André da Rocha
312, 5º andar – Centro –
Porto Alegre
>> Fone: (51) 30222321

Hotelaria

Estalagem Coração
da Mata
O convênio oferece aos
sndicalizados 10% de desconto em reservas para
qualquer período, mediante
disponibilidade de vagas. O
desconto é aplicado sobre a
menor tarifa publicada para
período de hospedagem publicado no site.
>> Endereço: Estrada Parque dos Pinheiros, 2210 –
Gramado, RS
>> Fone: (54) 9707-2210
>> Outras informações:

reservas@coracaodamata.
com.br; www.coracaodamata.com.br
Pousada Mirante
da Barra
O convênio oferece aos
sndicalizados 10% de desconto em reservas. Além disso, há desconto de 30% para
pacotes com seis ou mais diárias. A partir de 29/4, com
check-in no final da tarde de
sexta-feira e saída domingo
à noite, ou check-in sábado
e saída na segunda-feira pela
manhã, o valor para duas diárias para até quatro pessoas
na casa é de R$ 320,00; pata
até seis pessoas, R$ 360,00.
>> Endereço: Av. Brás Pina,
181 – Praia de Ibiraquera,
SC
>> Fone: (48) 3355-6008 e
9134-5307; Whatsapp: (48)
9955-9695
>> Outras informações:
www.mirantedabarra.com.
br; facebook.com/pousadamirantedabarra

Móveis

Todeschini
Novo Hamburgo
Sindicalizados têm 15%
de desconto, com parcelamento em até 10 vezes, nas
compras efetuadas em qualquer uma das Lojas Todeschini/RS, com prévia autorização da Central de Logística em Novo Hamburgo.
>> Endereço: Av. Doutor
Maurício Cardoso, 1750 –
Bairro Hamburgo Velho –
Novo Hamburgo
>> Fones: (51) 3035-7574 e
3065.7577

Mudança

Granero Porto Alegre
O convênio firmado para
transporte de mudanças dá
10% de desconto para mudanças residenciais e comerciais em todo o território
nacional.
>> Fone: (51) 3477-4222
>> Outas informações:
poa@granero.com.br
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direitos
Até o final de abril, Sintrajufe finaliza o recolhimento dos cadernos

Pesquisa de Saúde entra na fase de
digitalização e análise de dados
O Sintrajufe/RS
começa, em
maio, a digitalização
dos dados
da Pesquisa de Saúde do Servidor 2016. Depois
desse trabalho, será feita a
análise dos dados que mostrarão a realidade de saúde,
adoecimento e condições de
trabalho no Judiciário Federal do RS.
Encerrou-se, no dia
26/4, o prazo para entrega
ao Sintrajufe/RS da Pesquisa de Saúde do Servidor
do Judiciário Federal no RS

Leandro Dóro / Especial

Direção e assessoria de saúde distribuíram as pesquisas

2016. Até essa data, o sindicato recebeu os cadernos dos
colegas do interior.
Em Porto Alegre, o sin-

Sindicato ajuíza ação para
não incidência de IR sobre
auxílio pré-escolar
Foi ajuizada, no dia 12/4, a execução da ação do Sintrajufe/RS relativa à não incidência de Imposto de Renda
sobre auxílio pré-escolar. O número da ação de conhecimento é 2006.71.00.016318-7, e a execução foi distribuída sob o nº 5024974-48.2016.404.7100.
Em 27/8/14, ocorreu audiência de conciliação, sendo
acordado o envio, pela Fazenda e pelas administrações,
de toda a documentação necessária para viabilizar a execução, o que só ocorreu em março de 2015, quando a
documentação foi encaminhada ao perito para cálculos
de liquidação. A partir daí, o Sintrajufe/RS iniciou o processo de coleta dos termos de autorização para execução.
Ainda em julho de 2015, os cálculos foram encaminhados
para a Receita Federal para conferência. Em dezembro,
o Sintrajufe/RS concluiu a coleta do primeiro lote de
autorizações, sem ainda ter um retorno da Receita, que
só ocorreu em março, quando a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) encaminhou e-mail à assessoria jurídica
do sindicato informando a concordância com os cálculos,
com exceção de pequenas ressalvas.

dicato termina de passar nos
locais de trabalho para recolher os cadernos até o final
de abril.

A participação de todos
na pesquisa é fundamental
para que o Sintrajufe/RS
possa atuar de forma mais
precisa no combate aos problemas dos colegas relacionados ao ambiente de trabalho. As respostas podem ser
dadas com total tranquilidade, confiança e segurança, já
que o sigilo é garantido.
Colegas não sindicalizados também responderam
à pesquisa, participando da
identificação dos problemas.
Além disso, foram convidados a sindicalizar-se, fortalecendo assim a luta necessária
para o enfrentamento desses
problemas.

Depois de solicitação do
Sintrajufe, TRE amplia
licenças maternidade
e paternidade
O TRE-RS publicou, no dia 12/4, a instrução normativa 45/16, na qual prorroga a duração das licenças gestante, adotante e paternidade para os servidores da Justiça
Eleitoral no estado. O Sintrajufe/RS havia encaminhado
ofício ao tribunal (e também ao TRT4 e ao TRF4) solicitando aumento da licença-paternidade para 20 dias, válidos
também para casos de adoção, em consonância com a lei
13.257/16, que trata de políticas públicas voltadas para a
primeira infância. A Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, sancionada pela presidente Dilma Rousseff
no dia 8/3, estabelece marco regulatório com uma série de
direitos voltados para crianças de até 6 anos de idade.
Pela instrução normativa, fica facultado às servidoras
prorrogar a licença-gestante por 60 dias. No caso de adoção ou guarda judicial, as servidoras podem prorrogar a
licença por 45 dias (no caso de crianças de até 1 ano de
idade) e 15 dias (se a criança tiver mais de 1 ano). Os servidores poderão prorrogar a licença-paternidade por 15 dias.
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cultura

Conversas Impertinentes debate
intolerâncias e liberdade de expressão
O Salão Multicultural
Alê Junqueira lotou no dia
7/4, para a terceira edição
do Conversas Impertinentes. Com a presença dos jornalistas Juremir Machado e
Moisés Mendes, o assunto
foi intolerâncias e liberdade
de expressão. A abertura do
evento foi feita pelo diretor
do Sintrajufe/RS Paulinho
Oliveira, que destacou que
um sindicato deve se ocupar
de pautas que vão além dos
interesses corporativos.
Para Juremir, a elite brasileira quer “absolutamente

tudo” e dirige seu ódio contra eleições: “A partir dali vem questão das cotas, do Prouni,
as “migalhas” que o PT tem toda uma construção de pre- do Bolsa Família, vem ataque
distribuído, como o Bolsa conceitos, contra nordesti- contra tudo o que foi feito de
Família, o Prouni, as cotas. nos, homofobia, xenofobia, a construção social”, disse.
Ele ironizou, ainda, a postu- Fotos Vilmar Carvalho / Especial
ra dos partidos da oposição
de direita, historicamente
corruptos e fisiológicos. Em
sua fala, Moisés disse que o
crescimento da intolerância
e das manifestações de ódio
é um reflexo direto do posicionamento que têm tomado
muitos dos chamados “formadores de opinião”. Segundo ele, a origem dessas manifestações está nas últimas Categoria lotou o Salão Multicultural para assistir ao debate

Colega da JF inaugura exposição Percurso
No dia 7/4, antes do
início do debate Conversas Impertinentes,
os presentes puderam
acompanhar a inauguração da exposição Percurso, do fotógrafo Diego

Beck, colega do TRF4. A exposição, no pátio da sede do Sintrajufe/RS, trata dos trabalhadores terceirizados do tribunal,
trazendo imagens e declarações
sobre suas vidas para além do
trabalho. Duas das retratadas

estiveram presentes na abertura
da exposição. Diego destacou:
“eu quis fazer esse trabalho para
dar voz a quem tem pouca voz,
retratar experiências de pessoas
que fazem um trabalho tão importante para todos nós”.

Ato dia 2/5: unidade contra cortes orçamentários
No dia 2/5, às 14h, no
átrio das varas trabalhistas de
Porto Alegre, Sintrajufe/RS,
TRT4 e Amatra IV realizam
um ato público conjunto con-

tra os cortes orçamentários na
Justiça do Trabalho. Os cortes
estão precarizando ainda mais
o trabalho e impedindo a implementação de direitos dos

2 de maio

14h Ato público contra cortes orçamentários na Justiça do Trabalho.

4 a 5 de maio

Reserva de ingressos de cinema.

5 de maio

15h Reunião do Núcleo de Aposentados e Pensionistas (NAF). Na sede.

servidores, como os 13,23%.
“Em que pesem divergências e demandas da categoria junto à administração e à
magistratura, a unidade para

12 de maio

enfrentar o absurdo corte
orçamentário na JT é fundamental”, afirma o diretor do
Sintrajufe/RS Cristiano Moreira.

pas para eleição do Sintrajufe/RS

Inauguração da biblioteca do Sintrajufe/RS.

19 de maio

15h Reunião do Núcleo de Aposentados e Pensionistas (NAF). Na sede do
sindicato.

23 a 25 de maio

13 de maio

18h Data final para inscrição de cha-

Quintativa do Núcleio de Aposentados e Pensionistas (NAF).
Entrega de ingressos cinemas

29 de junho

Eleições para direção do Sintrajufe/RS

