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EDITORIAL

8º Congresso da Fenajufe
e a nossa pauta
De 26 a 30 de abril, ocorrerá, em Caeté (MG), o 8º
Congresso da Fenajufe.
Esse espaço de discussão
coletiva é importante,
pois compreende grande
número de delegados de
base e é definidor das lutas e das estratégias que a
Fenajufe e seus sindicatos
filiados adotarão no período subsequente.
Neste ano, temos que
aprofundar a discussão
sobre como recuperar as
perdas salariais que a revisão salarial aprovada no
final do ano passado não
garantiu. Nesse enfoque,
os servidores do Judiciário precisarão engajar-se
ativamente nas discussões
sobre a negociação coletiva no serviço público, que
deu mais um passo com a
assinatura da presidente
Dilma da Convenção 151
da OIT, após marcha de
trabalhadores em Brasí-

lia convocada pela CUT
e outras centrais sindicais
(com caravana do Sintrajufe/RS), no dia 6 de março. Precisamos construir
estratégias eficientes que
levem a uma regulamentação da negociação coletiva o mais célere e benéfica para os servidores.
Também temos que avançar, neste Congresso, na
elaboração de uma pauta
nacional efetiva sobre a
questão da preservação
da saúde dos servidores,
incluindo a disputa no
Conselho Nacional de
Justiça da forma que as
relações de trabalho se
dão no Judiciário, especialmente no que tange à
imposição arbitrária de
metas e a instituição do
processo eletrônico. O
Sintrajufe/RS, pelo seu
pioneirismo e acúmulo
nessas discussões, deve
capitanear esses debates.

Sindicato fraco,
economia fraca
Por Artur Henrique, secretário-adjunto de Relações Internacionais da CUT e presidente do Instituto de Cooperação da CUT

Foi Thatcher, seguida por
Reagan, quem passou a
disseminar, pela primeira
vez na segunda metade do
século XX, a ideia de que
a existência de sindicatos
era ruim. Muitos, na passagem dos anos 1970 para
os 80, acreditaram na tese
ou não a refutaram com a
devida veemência. Talvez
por não terem vivido ou
terem esquecido a notável
recuperação econômica
europeia e estadunidense
no Pós-Guerra, em que a
ação do Estado e o fortalecimento do mercado de
trabalho – e consequentemente do sindicalismo
– foram essenciais para
um longo ciclo de prosperidade.
Num mundo tal como o
conhecemos, o enfraquecimento dos sindicatos
não é bom para ninguém.
No longo prazo, a consequência negativa se abaterá sobre todos – salvo o
sistema financeiro, caso os
governos nacionais ajam
como atualmente mundo
afora. Hoje, nos EUA, menos de 12% dos trabalhadores são sindicalizados
(na iniciativa privada, menos de 7%), contra a taxa
próxima de 30% da era
pré-Reagan. Em grande
parte por isso, os salários
passam por sistemático
achatamento desde então.
Segundo dados do departamento de trabalho dos

EUA, o aumento real (acima da inflação) dos salários
acumulado desde 95 foi de
apenas 6%. Esse empobrecimento levou a classe média a
níveis de endividamento brutais e conduziu o país à crise.
Na Inglaterra de Thatcher, as
coisas tampouco melhoraram
pela derrota do movimento sindical. A TUC (Trades
Union Congress) divulgou
que os salários caminham
abaixo da inflação.
É falso crer que “gente competente” não precisa de sindicato. Ou todos os cidadãos
estadunidenses sem emprego
hoje não são bons o bastante?
Os roteiristas de Hollywood
não caíram nesse engodo e
fizeram uma vitoriosa greve
de 100 dias entre 2007 e 2008.
João Cabral de Mello Neto
criticou com argúcia a pretensa solidão realizadora dos
trabalhadores ao falar daqueles “de profissões liberais que
não se liberaram jamais”.
No Brasil, o movimento sindical teve um importante
papel quando os efeitos da
crise econômica chegaram
por aqui. Nossa recusa em
participar de acordos de diminuição de salários ou suspensão preventiva de contratos ajudou e tem ajudado o
país. Acredito que a estrutura
sindical brasileira precisa de
aperfeiçoamentos, mas querer prescindir dela é loucura.
Publicado originalmente em Carta Capital.

INTERIOR

Daniel Borges / Especial
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Circuito Integração: Sintrajufe/RS
marca presença no interior
Iniciadas no dia 6/4, com o regional em Lajeado, as competições
da fase classificatória do Circuito Integração prosseguiram no
dia 13, nas sedes de Santa Maria e Santo Ângelo. O Sintrajufe/
RS esteve representado em todas as cidades-sedes, quando diretores aproveitaram para entregar mais relógios da Campanha de
Pausas do sindicato.

Etapa de Santa Maria
Willians Barros

Etapa de Lajeado, time de Bento Gonçalves
Caio Monçalves / Especial

Santo Ângelo: entrega do relógio da Campanha de Pausas
Caio Monçalves / Especial

Time do võlei misto de Cruz Alta.
Ver mais fotos em www.sintrajufe.org.br

Em Santo Ângelo, ao abrir as competições do dia, os organizadores do Circuito elogiaram o importante apoio do Sintrajufe/RS, que já era parceiro do projeto de antemão. Além das
competições desportivas e do ambiente de confraternização,
prevaleceu, também o espírito de solidariedade entre servidores, magistrados, estagiários e familiares, com a arrecadação de
mais de 200 quilos de agasalhos, que serão doados a instituições
assistenciais.
“Estamos felizes por patrocinar um evento como este, que, acima de tudo, cria vínculos afetivos e estreita os laços entre os servidores”, disse a diretora Cristina Lemos, que esteve em Lajeado.
Para a servidora Marla Deise de Oliveira Sanches, que participou da organização do Circuito em Santa Maria, “além de nos
aproximarmos das famílias de nossos colegas de trabalho, pudemos passar momentos agradáveis com nossas próprias famílias;
eu mesma passei o sábado inteiro com meus filhos, interagindo
com eles, coisa pouco comum de acontecer justamente pela falta
de oportunidade para isso”, disse ela.
O servidor Pabulo Adão Paz da Costa, de Santiago, elogiou a
iniciativa do Sintrajufe/RS de patrocinar o Circuito: “É muito
importante para nós, do interior, podermos participar de atividades promovidas pelo nosso sindicato”, afirmou Pabulo, cuja
equipe não se classificou para a próxima fase. “Fizemos o que foi
possível, mas não deu. Também, sem treinar uma única vez, fica
difícil, não é?”, brincou ele.
Igualmente satisfeita com o início dos jogos, a colega Dulce Balbinot Costa, diretora de base do Sintrajufe/RS em Bento Gonçalves e representante do sindicato no comitê organizador do
evento no estado, também manifestou entusiamo. “É a grande
oportunidade para trocarmos figurinhas com os colegas de outros lugares”, disse ela.
A etapa final do Circuito, com a gincana e as provas de atletismo, vai ser de 7 a 9/6, em Canela e Gramado. Até lá, ainda
ocorrem os jogos classificatórios em Pelotas, Santana do Livramento, Passo Fundo, Novo Hamburgo e Porto Alegre.
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Assembleia geral aprova prestação de
contas de 2012 do Sintrajufe/RS
Em assembleia geral dia
20/4, os servidores do Judiciário Federal aprovaram
a prestação de contas do
Sintrajufe/RS referente ao
ano de 2012 e rejeitaram o
parecer do conselho fiscal.
O contador João Luiz Albaruz, da Contaaz, empresa
que assessora o sindicato na
área contábil, apresentou os
números e explicou como
está a situação financeira da
entidade, que ele considera
bastante confortável.
A diretora Silvana Klein
complementou com esclarecimentos e apresentou
um balanço político do ano
de 2012. A conselheira Jane
Zambiasi apresentou o parecer do conselho fiscal pela
não aprovação das contas
do Sintrajufe/RS. Quando
a proposta foi submetida à

Rosane Vargas

tábil, foi eleita a comissão
eleitoral, que terá cinco titulares e dois suplentes. A
Chapa 1, apresentada pelo
Coletivo Viva Voz, obteve
51 votos e terá três representantes na comissão e um
suplente. A Chapa 2, com
15 votos, um representante.
A Chapa 3 – Luta Sintrajufe, que contou 27 votos, terá
um titular e um suplente.

Colegas também escolheram a composição da comissão eleitoral

Ações judiciais – Foi referendado o ingresso de ação
buscando o pagamento da
Gratificação de Atividade
de Segurança para os agentes que recebam FC ou CJ
vinculados à atribuição de
segurança. A assembleia geral aprovou, também, que o
sindicato ingresse com três
medidas relacionadas à Justiça Eleitoral. Leia mais em
http://migre.me/eeuDH.

votação, a maioria dos presentes aprovou a prestação
de contas de 2012, com a
rejeição do parecer do conselho fiscal.
Ainda nesste ponto, Silvana informou que chegou ao
fim o trabalho da Saverin
Associados Auditores Independentes, contratada para
auditar os números de 2011,

Edital de convocação de
eleições sindicais
A Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral
no dia 20 de abril de 2013, vem convocar as eleições
para a Direção Colegiada e para o Conselho Fiscal do
SINTRAJUFE/RS, no triênio 2013/2016.
As eleições realizar-se-ão no dia 25 de junho de
2013.
O prazo para a inscrição de chapas será até as 18h
do dia 27 de maio de 2013.
A Secretaria da Comissão Eleitoral funcionará de
segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre
10 horas e 18 horas.
Porto Alegre, 25 de abril de 2013.
A Comissão Eleitoral

conforme proposta da direção, depois que o conselho
entregou um relatório, no
ano passado, pela não aprovação das contas daquele
ano. Na oportunidade, a assembleia aprovou as contas.
A auditoria concluiu que
não há problemas com as
contas do Sintrajufe/RS.
Antes da apresentação con-

28 e 29/4, dias de
lembrar vítimas de
acidentes no trabalho

Este ano, as atividades relativas ao Dia Internacional em
Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas
ao Trabalho, organizadas pelo Fórum Sindical de Saúde do
Trabalhador, do qual o Sintrajufe/RS faz parte, ocorrerão
em dois dias. No dia 28/4, haverá diversas atrações musicais
no Parque da Redenção, das 9h às 13h, com distribuição de
brindes e da revista com artigos relacionados à saúde do
trabalhador.
No dia 29, será realizado o seminário Saúde do Trabalhador
no Século 21, das 8h30min às 18h, no Hotel Embaixador.
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail seminariofsst@
gmail.com.
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8º Congrejufe definirá plano
de lutas da categoria
Delegados do Sintrajufe/RS
Viva Voz
Ana Naiara Malavolta
Ari Antônio Heck
Bárbara Kern Wilbert
Barlese Santo Freitas de
Oliveira
Caroline de Alcantara
Santiago
Cláudio Silva Rufino
Cristina Feio de Lemos
Diogo da Silva Corrêa
Edson Moraes Borowski
Eledir Teresinha Martins
Eno Mews
Euzebio Marcos da
Silva
Fabiano da Silva

Ivonilda B. da Silva
José Carlos Pinto de
Oliveira
Lindonez Antônio
Brochetto
Lourdes Helena de
Jesus da Rosa
Lucas André Guarnier
Rohde
Mara Rejane Weber
Marli Da Campo Zandoná
Rodrigo Pfutz
Sergio Amorim Santos
Silvana Beatriz Klein
Thomaz da C. Farias
Vania Damin

Luta de Classes e
Fenajufe Independente
e de Lutas
Alan Carlos Dias da
Silva

Marcelo M. Carlini
Paulo Roberto R. Guadagnin
Paulo Roberto Costa da
Rosa

Nova Arrancada
Clarice R. Camargo
Cláudio Antônio Saldanha Maciel
Eduardo Nunes da Silva
José Vieira Loguércio

Luiz Carlos Temes de
Quadros
Luiza Secco
Ramiro Santana Moreno Lopez

Luta Fenajufe
Andres Santos Cevallos
Clairton de Arruda
Serafini
Cristiano Bernardino
Moreira
David Ernesto Landau
Rubbo
Fagner Iohara Xavier
Azeredo
Lazaro Martins Acosta

Miguel Angelo Rangel
Silva
Paulo Leandro Schleder
de Souza
Paulo Ricardo de Oliveira
Raqueli Fiorenza Medeiros
Rosseny Mattos Alves
Ruy Bittencourt de
Almeida Neto

De 26 a 30/4, todas as atenções dos servidores do Judiciário Federal e do MPU
estarão voltadas para a
realização do 8º Congresso Nacional da Fenajufe
(Congrejufe). Trata-se do
principal evento da categoria, que acontece a cada
três anos e reúne colegas
de todo o país. Neste ano, o
evento vai acontecer na região metropolitana de Belo
Horizonte.
Durante o Congresso, além
da discussão sobre temas
conjunturais nacionais e
internacionais, deverá ser
feita a avaliação da atual
gestão da Fenajufe. Um dos
principais objetivos do encontro é definir e traçar os
rumos para a luta dos servidores do Judiciário Federal e do MPU nos próximos
anos, estabelecendo uma
pauta de reivindicações,
como a negociação coletiva

e relações de trabalho.
Na ocasião, haverá ainda a
prestação de contas da federação relativa ao período
de março de 2012 a março
de 2013. O 8º Congrejufe
também vai revisar o estatuto da Fenajufe e eleger a
nova diretoria executiva e
o conselho fiscal da entidade para a gestão 2013/2016.
“Saímos de uma batalha
difícil, e agora precisamos
definir as novas prioridades de nossa categoria na
luta por salários e direitos,
diz o diretor do Sintrajufe/
RS e coordenador-geral
da Fenajufe Zé Oliveira.
“Levaremos, também, a
discussão sobre o tema da
saúde e condições de trabalho, um debate imprescindível, principalmente
diante da realidade do processo eletrônico entre nós”,
afirmou o dirigente.
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Regulamentação das progressões e das
promoções pode sair em breve, diz STF
Em contato com o secretário
de Gestão de Pessoas do STF,
Amarildo Vieira de Oliveira,
o diretor do Sintrajufe/RS Zé
Oliveira buscou informações
sobre a regulamentação da
lei 12.774/12, que traz o aumento da GAJ para 90% até
janeiro de 2015. Amarildo
informou que a expectativa
é que, em breve, seja publicizada a regulamentação da lei
que, abrangerá temas como

a progressão e a promoção
na carreira.
Uma informação obtida no
início do ano é que já haveria
consenso sobre a isenção das
horas de capacitação para
a promoção dos servidores
que voltaram para a classe
imediatamente inferior com
o enquadramento previsto na lei 12.774/2012. Essa
e outras questões só serão

confirmadas com a publicação da regulamentação, que
deve se dar em portaria conjunta.
Essa portaria não deve
abranger o artigo 3º da lei,
que trata do reenquadramento dos antigos auxiliares
operacionais. Esse tema deve
ser definido em momento
específico pelos órgãos onde
há servidores nessa situação.

Informações para quem ainda
não sacou os valores da URP

Vários sindicalizados já sacaram os valores relativos à
ação da URP ganha pelo Sintrajufe/RS. Aqueles que ainda não o fizeram devem seguir as seguintes orientações:
1) Se correntista individual
do Banco do Brasil (qualquer agência): preencher a
autorização de crédito em
conta, imprimindo o modelo que está no saite e enviar e-mail para afinger@
bb.com.br, descrevendo o
assunto: PROCESSO SINTRAJUFE/RS.
2) Se correntista de conta
corrente conjunta do Banco
do Brasil (qualquer agência):
preencher a autorização de
crédito em conta, imprimindo o modelo no saite e
entregar no Banco do Brasil,
preferencialmente na agência das varas trabalhistas,

anexando documento de
identificação com foto.

do Trabalho.

Os funcionários do Banco
do Brasil Tânia ou Finger estão à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida, na agência das VTs ou
no telefone (51) 3255-2394.
3) Se correntista de outra
instituição financeira: preencher autorização de crédito em conta, imprimindo
o modelo no saite e entregar
no Banco do Brasil, preferencialmente, na agência bancária das varas do Trabalho.
Neste caso, também anexar
documento de identificação
com foto.
4) Quem tiver interesse em
sacar diretamente o valor,
em espécie, poderá fazê-lo
dirigindo-se ao Banco do
Brasil, na agência das varas

Deve ser pago 1% para o
sindicato, a título de mensalidade sindical (tendo em
vista que trata de diferenças
remuneratórias que, se fossem pagas à época, incidiriam sobre a remuneração
dos servidores). Os dados
da conta para o depósito
são os seguintes: Banco do
Brasil 001 - Agência: 32557, Conta-Corrente: 5647-2.
Identifique o depósito com
o seu CPF e/ou encaminhe
cópia do comprovante para o
fax 3235-1977, para o e-mail
reltrabalho@sintrajufe.org.
br ou entregue no sindicato.

Ação visa ao
pagamento
retroativo do
auxílioalimentação
O Sintrajufe/RS ingressou, no dia 22/4,
com ação judicial
que visa ao pagamento retroativo de
auxílio-alimentação.
O argumento do sindicato é a isonomia,
motivo que levou à
publicação da portaria conjunta 5, do
CNJ, que unificou o
benefício a partir de
20 de dezembro de
2011, no valor de R$
710,00 em todos os
órgãos do Judiciário
Federal. A ação, sob
o número 502036794.2013.404.7100,
está na 5ª Vara Federal, e será julgada pela juíza Ingrid
Schroder Sliwka.

Quintos da JF
O Sintrajufe/RS solicitará espaço para
realizar banca no dia
3/5, na 1ª Instância
da JF e no TRF, para
informar aos colegas
sobre os precatórios
dos quintos, incluindo as orientações de
como preencher o
RRA (IR).

CURTAS

2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2013

Sintrajufe/RS pede melhoria no
transporte coletivo

Willians Barros

Diretores do Sintrajufe/
RS, acompanhados do diretor do Foro da SJRS, juiz
Eduardo Picarelli, foram
recebidos em audiência,
no dia 10/4, pelo prefeito
de Porto Alegre, José Fortunati. Os representantes
do sindicato apresentaram
um ofício à administração

municipal pleiteando a
ampliação dos itinerários
de ônibus e lotações para
melhorar o acesso dos servidores e da população aos
edifícios da JF e a instalação de um ponto do BikePoa, serviço de aluguel de
bicicletas, mais próximo
do prédio da SJRS.

Diretora do sindicato participa
de debate sobre transparência
Willians Barros

Fórum da Igualdade debateu
democratização da comunicação
No dia 9/4, o III Fórum da Igualdade, em Porto Alegre, realizou o painel Liberdade de expressão e democratização dos meios de comunicação. Carlos Alberto
Almeida, da Telesur–Brasil, falou que, na região, “os
meios de comunicação estão praticando um jornalismo de desintegração, jogando nação contra nação”.
Para o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schroeder, um marco regulatório da comunicação é fundamental: “Os meios de comunicação
precisam ser regulamentados do ponto de vista do
serviço que são. A sociedade tem que dizer que modelo de serviço quer e o governo tem a obrigação de
nos dar esse modelo”. Por fim, o jornalista Altamiro
Borges afirmou que no Brasil não há liberdade de expressão. “Há a liberdade dos monopólios das famílias
que comandam as empresas de comunicação no país”.

Pesquisa com
Ojafs publicada
pela USP

CUT reúne
trabalhadores
em manifestação

A pesquisa realizada
pelo Sintrajufe/RS
em parceria com a
Ufrgs foi publicada
no volume 15 dos
Cadernos de Psicologia Social do Tra-

No dia 18/4, em
todo o país, a CUT
convocou
manifestações, no Dia
Nacional de Mobilização. Em Porto
Alegre, a CUT-RS,
Daniel Borges / Especial

A diretora Mara Weber participou, dia 12/4, de uma das
mesas do seminário Acesso à informação e transparência,
promovido pelo TRT-4. O evento reuniu magistrados, historiadores, pesquisadores, arquivistas, entre outros profissionais. Os participantes manifestaram preocupação com a
eliminação dos processos físicos, que pode comprometer ou
apagar da história as lutas dos trabalhadores. Mara destacou
a importância da Lei da Transparência para garantir acesso
a dados que ajudem na luta da classe trabalhadora, como na
política de saúde do trabalhador, e a dados dos ministérios
da Previdência, Saúde e Trabalho e Emprego. “São os movimentos sociais que darão efetividade à lei, transformando
o acesso à informação em ferramentas para a luta”, afirmou.

balho. A publicação
é responsabilidade
do Centro de Psicologia Aplicada do
Trabalho, do Departamento de Psicologia Social e do
Trabalho da Universidade de São Paulo.

realizou caminhada e ato público em
frente ao prédio da
Receita Federal. O
Sintrajufe/RS estava
presente. A diretora
Silvana Klein falou
sobre a necessária
solidariedade
da
classe trabalhadora.
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24
A
26
DE
ABRIL
Entrega
de
ingressos de cinema
25 DE ABRIL
24 DE ABRIL
II Congresso Sulbrasileiro sobre Processo
Eletrônico na OAB/RS
- Participação na mesa
do médico do trabalho
e assessor de Saúde do
Sintrajufe/RS Geraldo
Azevedo
25 DE ABRIL
Quintativa do Núcleo
de Aposentados do
Sintrajufe/RS

Semana Interna de Prevenção a Acidentes de
Trabalho (Sipat - TRT):
- Partipação na mesa de
Mara Weber e Geraldo
Azevedo
26 A 30 DE ABRIL
Congresso Nacional da
Fenajufe, em Minas Gerais
27 DE ABRIL
Jogos do Circuito Integração da JF - Santana do

Livramento (com a participação dos colegas de
Uruguaiana, Alegrete e
Bagé)
27 DE ABRIL
Jogos do Circuito Integração da JF - Passo Fundo
(com a participação dos
colegas de Erechim e Carazinho)
28 DE ABRIL
Dia Mundial em Memória
das Vítimas de Acidentes de Trabalho – Shows
musicais e distribuição de
brindes, das 9h às 18h na
Redenção

- Participação na mesa
do médico do trabalho e
assessor de Saúde do Sintrajufe/RS Rogério Dornelles
4 DE MAIO
Jogos do Circuito Integração da JF - Porto Alegre
(com a participação dos
colegas de Montenegro,
Canoas, Gravataí e Capão
da Canoa)

29 DE ABRIL
Seminário do FSST - Fórum Sindical Saúde do 10 DE MAIO
Trabalhador - Hotel Em- Sexta Básica - FestiPoa Libaixador, Porto Alegre terária no Sintrajufe/RS

CONVÊNIOS
HOTEL

EDUCAÇÃO

Coral Tower
• O Sintrajufe/RS firmou
parceria com o hotel
Coral Tower Express, no
bairro Menino Deus, em
Porto Alegre. Os sindicalizados e dependentes
têm direito a desconto de
10% no valor das diárias
de hospedagem. O Coral
Tower Express fica na
Avenida Getúlio Vargas,
318. Tel. (51) 3226-5536.
www.coraltower.com.br

UNISUL
• A Unisul Virtual – da
Universidade do Sul de
Santa Catarina – oferece
várias opções de cursos
a distância, nos níveis de
graduação (bacharelado,
licenciatura, e superiores
de tecnologia), pós-graduação e extensão. Pelo
convênio firmado com o
Sintrajufe/RS, os sindicalizados e seus dependentes têm direito a desconto

de 10% nas mensalidades.
Para que o desconto seja
concedido, os interessados devem entrar em contato com o sindicato, pelo
telefone (51) 3235-1977,
informar o curso e
solicitar declaração
de sindicalização
para comprovar
o vínculo. Mais
informações sobre os cursos no saite www.virtual.
unisul.br ou pelo telefone
(48) 3279-1242.
Alguns dos cursos dis-

poníveis: Administração,
Agronegócio, Ciências
Aeronáuticas, Marketing,
Internet e Turismo
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