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Ao fechar essa edição uma notícia nos fez 
modificar esse editorial: A LEGITIMA-
ÇÃO, PELO STF, POR MAIORIA, DA 

TERCEIRIZAÇÃO total no Brasil no julgamento ocor-
rido no dia 30 de agosto, onde os trabalhadores do País 
foram vencidos e jogados no porão da precariedade to-
tal. Como num vácuo, todos seremos sugados para ele 
mais cedo do que se pensa. É a PPP de Temer (Ponte 
Para o Porão).

Coincidentemente esse mesmo STF jogou os tra-
balhadores na precariedade total um dia depois de 
aprovar um aumento de mais de 16%, passando seus 
salários de R$ 33 mil para R$ 39 mil. Esse aumento foi 
referendado por Temer e terá um impacto de quase 8 
bi nas contas, e é bom lembrar que Temer tentou bar-
rar a última parcela do nosso reajuste cujo impacto será 
de apenas 3 bi. Para quem tinha dúvidas sobre o que 
é guerra de classe, esses três fatos são bons exemplos. 
Mas, infelizmente alguns de nós não consegue identifi-
car qual a classe onde estamos inseridos.

Na Plenária da Federação que ocorreu aqui na Bahia 
vimos um pouco sobre o cenário trágico para a nossa 
classe nesse período no Brasil e no mundo. Os pales-
trantes alertaram para todos os ataques à classe traba-
lhadora em geral e nas suas especificidades que tornam 
ainda mais vulneráveis alguns segmentos, a exemplo 
dos negros, mulheres e LGBTs, adeptos de religiões de 
matizes africanas etc. Os palestrantes apontaram que 
foi em períodos de crise que surgiram monstros ves-
tidos de heróis, como Hitler, Mussolini, etc., no Brasil 
vimos a ditadura militar, e no perído recente elegemos 
o fenômeno Collor de Melo. Quem viveu ou estudou 

esses períodos sabe que nada de bom representaram.
A plenária definiu várias resoluções gerais e espe-

cíficas para nossa categoria, contudo essas resoluções 
ainda estão sendo sistematizadas e, por conta disso, não 
foi liberada pela Secretaria Política da FENAJUFE.

O Sindjufe inovou levando mais servidores para 
o evento, a um custo menor, trocando os chamados 
“observadores” Por “ouvintes”. A entidade foi muito 
elogiada e tambem os funcionários baianos, pelo ex-
celente trabalho que prestaram.

Outra notícia triste foi a queima do museu no RJ. 
Após a exposição inacreditavelmente polêmica em 
um museu de SP em 2017, esse incendio que sepul-
tou o museu do RJ dialogam entre si. A lógica de 
barrar o avanço das mentalidades e tentativa de apa-
gar a memória e a história caminham juntas.

Tempos obscuros que podem destruir toda a es-
trutura de Estado que conhecemos, dentro dela o 
modelo de serviço público (gratuito, obrigatorieda-
de de concurso, estabilidade etc), e absorção de mo-
delos definidos para países de capitalismo periférico: 
manutenção do servilismo colonial, agora em bene-
plácito do financismo mundial.

É nessa água fervente que estamos, mas temos 
que escolher entre ela e o fogo. Podemos escolher 
tambem se unir à classe, e construir a reação a tudo 
isso. Venceremos? Quem sabe? Mas como diz o di-
tado: “o NÃO já temos. Vamos em busca do SIM” 
sabendo que ele não virá sem luta.
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Unidade com demais trabalhadores e debates sobre 
pautas prioritárias marcam a XXII Plenária

Nos dias 2 a 5 de agosto, os trabalhadores do 
PJU e MPU presentes na XXII Plenária Nacional da 
Fenajufe participaram de amplo debate sobre plano 
de lutas e campanha salarial. Na oportunidade, a ca-
tegoria elencou as lutas prioritárias que nortearão a 
atuação do movimento sindical do Judiciário Federal 
e do MPU no segundo semestre.

Diversos temas foram pautados, destaque para 
a reforma da previdência, revogação da reforma tra-
balhista, derrubada da EC 95, apoio a auditoria da 
dívida pública, reforçar a luta pela data-base. Ban-
deiras que impõe a necessidade de unidade e for-
talecimento da classe e união de com trabalhadores 
de outras categorias, tanto do serviço público quan-
to da iniciativa privada.

Um dos palestrantes convidados foi Démerson 
Dias que falou acerca do avanço da privatização, 
precarização e desmonte do serviço público e des-
tacou a necessidade de discutir o plano de carrei-
ra nesse período nefasto que os trabalhadores do 
Judiciário vivenciam perante a proposta do atual 
governo de acabar com o Estado. “Não adianta dis-
cutir PCS sem discutir Estado. O Estado está sendo 
desmontado. A tarefa aqui é outra: olhar pra frente. 
União é tudo. Não temos mais tempo a perder”, fina-
lizou Démerson.

Outros palestrantes também deram verdadeiras 
aulas sobre a conjuntura nacional e como intervir 
nela para barrar o desmonte do estado.

O número final de participantes no evento foi 215 
servidores sendo 156 delegados(as) e 46 observa-
dores(as).

►SINDJUFE INOVA E TROCA OBSERVADO-
RES POR OUVINTES:

Proposta da diretoria, consensuada entre as cha-
pas, propicia maior participação de servidores (prin-
cipalmente lotados no interior do estado) a um custo 
muito menor.

► CALENDÁRIO DE LUTAS:

A primeira mobilização prevista foi a de 10 de 
agosto – Dia do Basta – para toda a classe traba-
lhadora em todos os Estados, convocado pelas cen-
trais sindicais. O Sindjufe-BA participou de ATO UNI-
FICADO NA BAHIA (veja na página 05). Já no dia 
13 de setembro - data da posse do novo presidente 
do STF- o FONASEFE e a FENAJUFE orientaram a 
ida a Brasílía pressionar o Órgaos a convocar Mesa 
de Negociação com a FENAJUFE. 

Além disso, está previsto a realização do Semi-
nário Nacional da FONASEFE, conjuntamente com 
servidores federais, estaduais e municipais e Oficina 
sobre a dívida pública e projetos de securitização, 
todos extremamente prejudicais ao Brasil e aos 
servidores.

“Um trabalho muito bom, muito bem organizado. O 
povo da Bahia está de parabéns pelo trabalho. Pesso-
almente eu não conhecia Denise. Eu sou do Maranhão 

e estou satisfeita com o congresso.”
(Por  Terezinha Souza - Sintrajufe/MA)

-- DEPOIMENTOS --

“Eu queria agradecer a organização dessa plenária. 
Em termos de organização, foi a melhor plenária que 

eu estive, então a toda equipe, não só o sindicato 
local, mas também ao pessoal da Fenajufe.” (Por 

Vanise Bonna - Sisejufe/RJ)

“Eu queria elogiar a preparação desse congresso e toda equipe do sindicato aqui da 
Bahia. Foi maravilhosa essa plenária, houve um nível de dedicação e empenho para que 
tudo tivesse de acordo. Meus parabéns aos diretores, aos funcionários, meus parabéns a 

Fenajufe. Eu fiquei muito feliz em participar.”
(Por Cláudia Teodoro de Souza - Sintrajud/SP )

“Essa cidade é muito abençoada, não só pelos seus axés. Mas também pelas suas 365 igrejas católicas. 
Como sempre os baianos recebem muito bem. Uma cidade que transmite paz, tranquilidade. Que trabalho 

da diretoria! Parabéns para a equipe toda. O principal, conteúdo, deu pra desenvolver muita coisa produtiva.” 
(Por Lúcia Maria Freitas - Sintraemg/MG)
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Uma avalanche de estúpidas 
contrarreformas estão sendo fei-
tas ultimamente no Brasil. Já foi 
aprovada a EC 95, que pretende 
amarrar todos os investimentos 
públicos por 20 anos, para que 
sobrem mais recursos ainda 
para pagar a chamada dívida 
pública que nunca foi auditada... 
Já foi aprovada a famigerada re-
forma Trabalhista e a liberação 
para as terceirizações, inclusive 
de atividades fim. Estão sendo 
gestadas: uma absurda reforma 
Tributária e a reforma da Previ-
dência, sob o falso argumento 
do “déficit” que não existe. Já 
aprovaram medidas que ferem 
frontalmente a nossa soberania, 
como a emissão de nossa mo-
eda – o Real - no exterior (Lei 
13.416/2017), a aceleração das 
privatizações ge-
neralizadas que 
atingem a Casa 
da Moeda, a Ele-
trobrás, bancos 
públicos, além de 
outras medidas 
adotadas nas 
áreas de petró-
leo, mineração, 
energia etc. 

Tudo isso tem sido feito em 
meio a uma tremenda crise fabri-
cada pela política monetária pra-
ticada pelo Banco Central, que 
inviabilizou a economia brasilei-
ra com taxas de juros extrema-
mente elevadas; a emissão exa-
gerada de títulos para pagar tais 
juros, além dos mecanismos de 
transferência de recursos públi-
cos para bancos (especialmente 
as Operações Compromissadas 
que já alcançam R$1,16 trilhão 
e correspondem à remuneração 
diária da sobra de caixa dos ban-
cos e os escandalosos contratos 
de Swaps “cambiais”, conside-
rados ilegais até pelo TCU, Re-
presentação TC012.015/2003-
0, que produzem centenas de 
bilhões de reais de prejuízos), 
fazendo explodir a chamada dí-
vida pública de forma inconstitu-
cional.

Não bastasse tudo isso, o 
projeto de SECURITIZAÇÃO 

DE CRÉDITOS foi aprovado no 
Senado (PLS 204/2016) sem 
passar pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça, apesar de ferir 
toda a legislação de finanças do 
país e agora tramita na Câmara 
(PLP 459/2017). 

Tal projeto viola toda a legisla-
ção de finanças do país (inclusi-
ve a Constituição), quando pre-
vê contratação de operação de 
crédito ilegal e não autorizada; 
comprometimento com vultosas 
garantias e indenizações, e, es-
pecialmente, desvio do fluxo de 
arrecadação tributária e respec-
tivo sequestro de grande parte 
desses recursos durante o seu 
percurso pela rede bancária.

Novas empresas estatais es-
tão sendo criadas para operar 
esse esquema que tem sido ob-
jeto de graves questionamentos 
por parte de órgãos de contro-
le federais, como o Tribunal de 
Contas da União e o Ministério 

Público de Contas, e estaduais, 
como o Tribunal de Contas dos 
Estados de Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Pernambuco, Para-
ná, Rio Grande do Sul. 

Em resumo, um pacote de 
créditos garantidos é cedido a 
bancos privilegiados, que pas-
sam a ter o controle sobre a sua 
arrecadação. Contratos de ces-
são fiduciária desses créditos 
garantem a transferência da pro-
priedade da arrecadação desses 
créditos aos bancos privilegia-
dos, de forma definitiva.

Dessa forma, recursos garan-
tidos que entrariam diretamente 
aos cofres públicos passam a 
ser desviados – ainda durante o 
seu percursos pela rede bancá-
ria – para “Contas Vinculadas” 

e, nestas, somente a 
metade é enviada aos 
cofres públicos. A outra 
metade é sequestrada 
e destinada para ban-
cos privilegiados. Ar-
maram o desvio “meio 
a meio” para dificultar a 
visualização do rombo 
de cerca de metade da 
arrecadação dos crédi-

tos cedidos.
Por tudo isso, apelamos pelo 

voto NÃO AO PLP 459/2017 (PLS 
204/2016), pois tal projeto  atende 
exclusivamente aos interesses da 
especulação financeira com grave 
lesão ao interesse público; (b) con-
traria frontalmente os princípios 
da publicidade e transparência 
abrindo as portas para corrupção 
desenfreada; (c) significa a perda 
do controle sobre a parcela da ar-
recadação tributária cujo fluxo é 
cedido, com grave ofensa às nor-
mas de finanças públicas e lesão 
aos cofres públicos; (d) promove 
a antecipação de receita pública 
de forma extremamente onerosa 
e ilegal, gerando perdas financei-
ras vultosas e irreparáveis, além 
do comprometimento por tempo 
indefinido de todas as administra-
ções e gerações futuras. O Con-
gresso Nacional não pode apro-
var essa aberração.

“Securitização é um “seguro” para os 
bancos. Essa operação pode significar 
até sequestro de salários de servidores 

e aposentados.” - Lourival Matos 
(coordenador SINDJUFE-BA)



DIA DO BASTA

Na manhã do dia 10 de agosto, em 
frente ao Mercado Modelo de Salva-
dor, trabalhadores/as foram às ruas 

no Dia do Basta. A data foi convocada pelas 
centrais sindicais, em defesa do emprego, da 
aposentadoria e pela revogação da reforma 
trabalhista. 

As mobilizações ocorreram em todo o país 
e na capital baiana. O Dia do Basta teve como 
atividade principal o ato em defesa da Justiça 
do Trabalho, contra a reforma da Previdência 
e contra a retirada de direitos.

Ao microfone, a coordenadora do SINDJU-
FE-BA Denise Carneiro, denunciou como “cri-
me” a reforma trabalhista, que atingiu milha-
res de trabalhadores/as, e que “o desmonte 
da Justiça do Trabalho está cada dia mais evi-
dente, em um movimento antigo que encon-
trou guarida no governo Temer. “Defender a JT 
é uma obrigação de todos e todas, para a não 
retirada de mais direitos da população e fazer 
o Brasil voltar ao século XIX!”, afirmou ela.

05

SINDJUFE-BA participa de Ato Unificado e diz BASTA ao 
desmonte da JT
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Inscreva-se para a 8ª Caminhada da Primavera 2018 

Convênios

O Núcleo de Aposentados e Pensionistas do 
SINDJUFE-BA irá promover a 8ª edição da Ca-
minhada da Primavera 2018. O evento que será 
realizado no dia 22 de setembro (sábado), a par-
tir das 8h, na sede social do SINDJUFE-BA 
tem o objetivo de confraternizar todos/as os/as 
servidores/as ativos, aposentados e pensionis-
tas além de proporcionar um encontro de lazer e 
descontração para todos os participantes.

Dentro da programação da 8ª Caminhada da 
Primavera está realização de um leve e sabo-
roso café da manhã, alongamento e exercícios 
com um educador físico, exposição de produtos 
naturais e, claro, a tradicional caminhada.

Para participar da 8ª Caminhada da Prima-
vera 2018, o/a servidor/a filiado/a interessado/a 
poderá se inscrever e inscrever o seu depen-
dente pelo e-mail cadastro@sindjufeba.org.br 
ou pelo telefone 71 3241-1131 / 2027 (ramal 1).

A sede social do SINDJUFE-BA fica localiza-
da na Av. Senhor do Bonfim, 

89 - Fazenda Cassange - São Cristóvão -  Salva-
dor/BA. Com bastante área verde e espaço para 
realização de eventos – mediante agendamento 
-, o clube possui diversas atrações para o servi-
dor curtir com a família. Piscina adulta e infantil, 
salão de jogos, campo de futebol, restaurante 
são algumas das atrações.

Venha, participe! A sua presença é indispen-
sável!

Você sabia que filiado(a) do SINDJUFE-BA tem descontos diferenciados  em 
diversas instituições e empresas conveniadas. Isso mesmo! Entre no site do 

sindicato (www.sindjufeba.org.br/convenios) e confira os descontos oferecidos.

ACADEMIAS BANCOS CABELEILEIROS CINEMAS

COLÉGIOS CONCESSIONÁRIAS CURSOS ESCOLAS

FACULDADES

ÓTICAS

PÓS-GRADUAÇÃO

FARMÁCIAS

PAPELARIAS

IDIOMAS LIVRARIAS

PLANO DENTAL PLANO DE SAÚDE

RESIDENCIAIS RESORTS HOTEL RESTAURANTES

TÁXIS VETERINÁRIOS
Mais informações: 71 3241.1131 / 2027 
(71) 3326.0383 / 0174
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INTERIOR DÁ LUTA
SINDJUFE-BA segue nas visitas aos 

servidores lotados no interior  
O SINDJUFE-BA segue com 

o Projeto INTERIOR DÁ LUTA, 
que inclui além das visitas, a im-
plementação de ferramentas tec-
nológicas para maior participação 
dos colegas do interior na vida do 
seu sindicato. Nestes dois anos 
foram visitadas as Cidades de Ja-
cobina, Morro do Chapéu, Irecê, 
Mundo Novo, Ipirá, Vitória, Itabu-
na, Ilhéus, Guanambi, Juazeiro, 
Barreiras, Campo Formoso, Sr. 
Do Bomfim, Santo Amaro, Cruz 
das Almas, Feira de Santana, 
Alagoinhas, Camaçari, Candeias, 
Simões Filho, além de Lauro de 
Freitas.

Em maio, o sindicato adquiriu 
um sistema que utiliza o aplicati-
vo WHATSAPP para que o filia-
do do interior possa participar de 
chat online e  votar remotamente 
nas instâncias do sindicato. “Isso 
foi um pedido antigo dos colegas, 
que agora conseguimos realizar, 
sempre respeitando o estatuto da 
Entidade. Recebemos muitos elo-
gios deles por isso” explicou a co-
ordenadora Denise Carneiro.

As cidades que possuem 3 ór-
gãos são chamadas de “Cidades 
Pólo” e ali são criados grupos de 
whatsapp com servidores de to-
dos os órgãos, e isso tem contri-
buído bastante para a interação 
dos colegas entre si. As “Cidades 
Pólo” já visitadas nesse ano foram 
Irecê, Alagoinhas, Feira, Itabuna, 
Vitória da Conquista, Juazeiro. E 
nas demais cidades eles passam 
a se integrar nos grupos gerais 
por órgão ou apenas nas Listas 
de distribuição. Com isso os ser-
vidores do interior deram um salto 
qualitativo na participação na vida 
do seu sindicato.

Após as explicações do sindica-
to, os colegas sempre entendem 

as dificuldades para ocorrerem 
essas visitas, pois possui apenas 
uma diretora liberada. Mas com as 
novas ferramentas tecnológicas, a 
distância está diminuindo. Agora 
filiados lotados no interior podem 
votar pelo Whatsapp, e possuem 
canal para chat online.

Além disso, surgiram mui-
tas demandas e ideias sobre até 
como encaminhá-las, provando 
que os colegas do interior podem 
contribuir muito para conquistas 
por direitos”, concluiu a coordena-
dora. A próxima etapa contempla-
rá a região de Bom Jesus da Lapa 
e o extremo Sul.

Façam parte da lista de 
distribuição adicionando o 
número (71) 99201-3219. 
Adicionem, e mandem 
mensagem via whatsapp 
informando seu NOME, 
ÓRGAO e CIDADE.

Já para o chat e votação 
online, adicionem o núme-
ro (71) 9172-8143, man-
dem qualquer mensagem 
(“Oi”), e responda às 
perguntas automáticas do 
sistema.

O SINDJUFE-BA mostra 
que respeita os filiados lo-
tados no interior!

SINDJUFE-BA orienta 
filiados do interior 

sobre voto online e chat
■ PASSOS PARA VOTAR NAS AS-
SEMBLEIAS E REUNIÕES

1º PASSO: Adicione  número 71 
99172-8143 como SINDJUFEBA 
ONLINE; Digite “Oi” para iniciar o 
ATENDIMENTO; responda às per-
guntas automáticas do sistema in-
formando seu NOME COMPLETO, 
TRIBUNAL E CIDADE para que seu 
cadastro seja validado.

2° PASSO: Quando a votação for 
aberta, digite a opção (5) VOTAÇÃO 
ONLINE;

A votação aparecerá, e você deve 
digitar o número da opção da pro-
posta desejada.

Pronto!... Votação realizada!
 
►ATENÇÃO! 

É importante ressaltar que, por ser 
atendimento remoto, o filiado deverá 
digitar APENAS os números das op-
ções desejadas. Caso servidor digite 
qualquer mensagem diferente, além 
do seu voto não ser computado, o 
sistema retornará ao menu inicial le-
vando-o a começar tudo de novo. 

Por isso, é FUNDAMENTAL já ter 
adicionado o número do SINDJUFE
-BA ONLINE (71 99172-8143), e tes-
tar antes das assembleias

■ COMO INTERAGIR NO CHAT AO 
VIVO NAS ASSEMBLEIAS E REU-
NIÕES

Siga os procedimentos do “1° 
PASSO” acima.

2º PASSO: Digitar a opção (2) 
FALE CONOSCO;

3º PASSO: Digitar (11) CHAT AO 
VIVO e aguardar ATENDIMENTO.

Pronto! Com esse canal você que 
é LOTADO no interior do Estado 
pode lançar suas perguntas, comen-
tários e opiniões nas assembleias 
AO VIVO e interagir como se estives-
se “in loco”!

Utilize e divulgue esta ferramenta 
de comunicação e interatividade de 
seu SINDICATO!
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SINDJUFE continua no Programa 
do Trabalhador na Rádio Metrópole

O SINDJUFE-BA participa quinzenalmente 
do Programa do Trabalhador que vai ao ar 
todos os sábados das 7 às 8h na rádio Me-
trópole FM (103.3)  de Salvador com pautas  
e demandas importantes presentes no Judici-
ário Federal da Bahia.

Diante da continuação dos ataques e ame-
aças que têm sofrido toda a classe trabalha-
dora, o sindicato aproveita o espaço para fa-
zer o contraponto na mídia a esses ataques 
que todo o serviço público e o trabalhador 
vêm sendo alvo. Você pode participar do pro-
grama através do WhatsApp 71 98155-3258  
ou ligando gratuitamente para o número 0800 
201 5000, durante a transmissão.

Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã 
lança blog para facilitar entendimento 

sobre a dívida pública
Com o objetivo de facilitar o entendimento 

sobre o processo de endividamento do Bra-
sil, sobre o “sistema da dívida” que a eleva a 
cada dia, o Núcleo Baiano da Auditoria Cida-
dã da Dívida Pública criou um blog chama-
do “Descomplicando a dívida”.

O blog traz conteúdos exclusivos e intera-
tivos sobre a dívida pública a partir de novos 
caminhos e  linguagens simples sobre o tema. 

Portanto, se você quer conhecer melhor 
esse problema crônico que reduz a cada dia 
seu poder aquisitivo, acesse esse blog: 
https://descomplicandoadivida.weebly.com/

Confira também o conteúdo do site nacio-
nal: https://auditoriacidada.org.br/

O SINDJUFE-BA é um grande apoiador da 
Auditoria da Dívida Pública e incentivador da 
disseminação dessa pauta para a sociedade 
em geral. Confira!!

Além de blog, site, fanpage, grupo de 
WhatsApp, o Movimento pela Auditoria Cida-
dã da Dívida promove palestras, minicursos e 
estudos sobre as dívidas da União, Estados e 
Municípios. Para mais informações, contate o 
núcleo através do e-mail: 

auditoriacidadaba@gmail.com

SINDJUFE promove 
“Debate para o Voto Consciente” 

A pedido dos trabalhadores, o SINDJUFE di-
vulgou na categoria a candidatura de Servidores/
as do PJU na Bahia.  Para iniciar esse proces-
so foi realizado o Debate VOTO CONSCIENTE: 
CONHECER PARA DECIDIR.

Os DEBATEs foram realizados  nos dias 24 e 
31 de agosto, na JF e JT.

Esse debate foi pensado por um grupo de 
Servidores e o sindicato,  prioritariamente para 
candidatos do PJU na Bahia. Porém foi aberto a 
outras categorias de Servidores.

O SINDJUFE entende que não basta ser ser-
vidor público para merecer o voto dos colegas. 
Antes, quem se coloca como candidato precisa 
ter algum histórico de ativismo nas lutas em de-
fesa da categoria e da classe, e se comprometer 
com os princípios necessários para o voto cons-
ciente: compromisso com a categoria e com a 
classe trabalhadora, contra a PEC do teto dos 
gastos, contra a reforma da previdência, pela re-
vogação da reforma trabalhista e pela auditoria 
da dívida pública.

23 de Maio: SINDJUFE-BA promove 
Roda de Conversa no 

DIA NACIONAL DE LUTA

O Núcleo 
de Estudos do 
SINDJUFE-BA 
realizou no dia 
23 de maio 
uma RODA 
DE CONVER-
SA sobre os 

desafios atuais e perspectivas 
dos trabalhadores do Judiciário Federal. 
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Entidades Federais se reúnem para reativar FONASEFE e 
FONACATE-BA

Com a presença de quase 
20 dirigentes representando 
várias entidades, ficou claro 
o desejo e determinação de 
todas e todos em partir para 
a mobilização, de forma uni-
ficada e coletiva. 

Entre as entidades, compa-
reçeram: ASSIBGE-SN, SIN-
DPREV, SAFITEBA, CNTSS, 
CUT, CSP-CONLUTAS.

Três reuniões do Fórum já 
aconteceram, em Salvador.  
Esse trabalho teve o protago-
nismo do SINDJUFE-BA que a 
partir da Plenária Nacional da 

Fenajufe ratificou a importância 
de reativar o Fórum Baiano.

O SINDJUFE-BA, represen-
tada pela coordenadora Denise 
Carneiro,  informou  da    ne-
cessidade de rearticular os fó-
runs estaduais como braço de 
força nos Estados e como for-

Auxiliares Judiciários criam seu 
Núcleo no SINDJUFE-BA

Os Auxiliares Técnicos contam agora com 
um Núcleo. No dia 04 de junho foi criado o 
Núcleo de Auxiliares do SINDJUFE-BA (NU-
AUX). O Núcleo tem como objetivo discutir e 
encaminhar propostas de forma a propiciar a 
inclusão das pautas deste segmento de traba-
lhadores no Judiciário Federal.

O apoio e a valorização dos servidores e de-
fesa das suas demandas é uma constante na 
atuação da direção do sindicato, que luta por 
um ambiente de trabalho melhor e pela manu-
tenção dos direitos. A criação do NUAUX vem 
reforçar essa atuação, a partir da organização 
dos colegas Auxiliares, a exemplo de outros 
núcleos que compõem o SINDJUFE-BA.

Roda de conversa conta com o assessor 
parlamentar Toninho, do DIAP

O SINDJUFE-BA realizou na primeira as-
sembleia geral do mês de junho uma “Roda de 
Conversa” com a preseça do Assessor Parla-
mentar do DIAP, Antônio Augusto Queiroz (To-
ninho). Na ocasião foram informados os prin-
cipais assuntos que envolve a categoria, bem 
como uma avaliação do momento atual e de 
perspectivas para a classe. Além disso, o As-
sessor Parlamentar do DIAP, Antônio Augusto 
Queiroz (Toninho), falou acerca dos “Projetos 
que tramitam no Congresso Nacional que se 
relacionam com o Trabalhador Público” e o 
FUNPRESP.

A Roda de Conversa e o debate foi promovi-
do pelo Núcleo de Estudos do SINDJUFE-BA.

ma de também ajudar na 
formulação nacional. 

Em um consenso geral, 
as entidades reforçaram a 
importância de fazer cam-
panha em defesa do servi-
ço públicos e seguir firme 
contra a reforma da previ-

dência, pela revogação da re-
forma Trabalhista e EC 95.
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Já no primeiro encontro com o Diretor do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia, Dr. Dirley da 
Cunha Jr., a coordenação do SINDJUFE-BA - 
representado pelos coordenadores Lourival Ma-
tos, Gilveraldo Dórea e pela coordenadora Deni-
se Carneiro se reuniram para o parabenizar pela 
posse e tratar de  algumas demandas urgentes 
da categoria.

Um dos temas expostos foi a determinação 
pelo TRF1 da compensação dos dias da greve 
dos caminhoneiros. A partir do consenso de que 
quando o servidor “não dá causa à ausência não 
caber penalização”, foi orientado ao sindicato 
que informe à DIREF caso haja alguma determi-
nação de compensação em alfima Unidade para 
que se busque solução negociada.

► SAÚDE

Não passou muito tempo, outra reunião com 
a Direção do Foro foi realizada. Na segunda 
reunião foram discutidas questões específicas 
de servidores que estão com problemas refe-
rentes a homologações de atestados, doenças 
ocupacionais e nexos causais entre problemas 
de saúde e atividades laborais. Falaram também 
sobre o periódico e o SINDJUFE-BA irá oficiar 
cobrando das Subseções, pois nesses locais o 
periódico ainda não foi implantado.

Na oportunidade, o sindicato cobrou a criação 
de Comissão de Acidente de Trabalho, e reque-
reu também a retomada da Comissão de Quali-
dade de Vida da JFBA e aproveitou para solici-
tar a sua participação como membro integrante 
para levar as demandas da categoria e também 
a criação de uma Comissão com atribuições se-

SINDJUFE-BA dá boas-vindas e leva demandas da categoria ao 
novo Diretor do Foro da JFBA

JF responde ao SINDJUFE-BA sobre procedimentos 
relacionados a acidente de trabalho

O SINDJUFE-BA questionou a adm sobre proce-
dimentos a serem seguidos no caso de acidente de 
trabalho. Essa resposta chegou, mas entendemos 
que ainda pairam dúvidas sobre como operacionali-
zar a comunicação ao órgão. Vamos buscar  suprimi
-las e compartilharemos a resposta mais detalhada.

melhantes à CIPA na iniciativa privada.
Além disso,  a pauta redução de jornada 

para os servidores do órgão foi colocada como 
fundamental para a saúde do servidor e  nesse 
momento redução de custos, é imprescindível. 
Foi informado que haverá um corte no orçamen-
to do Tribunal para ano que vem em torno de 
26%, o que deixou a Administração muito apre-
ensiva. O SINDJUFE-BA ratificou a oportunida-
de de se reduzir a jornada dos servidores antes 
que se tomem medidas que ignorem a situação 
destes e que prejudiquem ainda mais as suas 
condições de trabalho.
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SINDJUFE-BA e comissão encerram sem avanços significativos, 
2ª reunião com TRE-BA para discutir Portarias que atacam trabalhadores

Trabalhadores do órgão atenderam ao chamado 
do SINDJUFE e compareceream à Assembleia do 
Basta, onde demonstraram grande insatisfação por 
uma série de medidas tomadas pelo TRE-BA que re-
duzem ou inviabilizam seus direitos. A “Assembleia 
do Basta” foi realizada no dia 22 de agosto.

Após esta assembleia vários encaminhamentos 
foram deliberados a fim de evitar medidas prejudi-
ciais ao trabalhador do TRE-BA.

►MESA DE NEGOCIAÇÃO

No dia 28 de agosto e 6 de setembro, o SIND-
JUFE-BA, representada pela coordenadora Deni-
se Carneiro e pelo advogado Dr Cláudio Andra-
de, e diversos trabalhadores, se reuniram com 
o secretário de Gestão de Pessoas do TRE-BA, 
Marcelo Comte, e mais Edilene, Carmem e Ludi-
mila. As reuniões, que duraram mais de 5 horas 
ao todo, somando as duas opor-
tunidades, trouxeram parcos re-
sultados.

O principal deles foi a aquies-
cência da convocação da Mesa 
de Negociação entre o sindicato 
e o órgão. Para tanto, a portaria 
299/14 precisará ser atualizada. 
A proposta saida na reunião, é 
que as reuniões sejam bimen-
sais, e que se iniciem ainda 
em setembro desse ano. O 
outro resultado foi a marca-
ção da reunião específica 
sobre saúde. Esta acontece-
rá no dia 19 de setembro às 
10 horas da manhã. Nela o 
sindicato deverá levar as de-
mandas dos trabalhadores 
do órgão, e para tanto a Comissao de Saúde deve 
ser reunir o mais breve possível e definir como se 
dará o recolhimento dessas demandas.

Os demais assuntos seguiram a sequência da 

Resolução aprovada na Assembleia dos traba-
lhadores, onde foi elencada uma série de Por-
tarias que ou retiram direitos dos servidores ou 
os reduz, ou ainda dificulta a rotina de trabalho. 
Aconteceram algumas inclusões na pauta, a pe-
dido dos servidores, como a revogação da Por-
taria 203, o retorno da permissão para que os 
servidores participem das assembleias que se 
realizem fora do órgão, a pergunta sobre o pa-
gamento do auxílio transporte etc. 

Em discussão muito proeminente foram tra-
tadas as portarias 407 e 410/18, que segundo 
a coordenadora “cria a figura do trabalhador vo-
luntário na medida em que limita a autorização 
do serviço extraordinário a 16 horas com contra-
partida em pecúnia e 16 em banco, em um perí-
odo em que o trabalhador costuma ir muito além 
disso, exigindo assim que ele trabalhe de graça” 
. As portarias 203, 361, 427/18 também entra-
ram na conversa entre trabalhadores, sindicato 
e tribunal. Sobre o novo divisor de horas foi lem-
brado à administração que na Res. 22.901/08 o 
TSE definiu o divisor de horas em 175, ratificado 
no julgamento do Pleno daquela Corte em 2012. 
Sobre isso ficou acertado que o sindicato fará 
um pedido de revisão dessa medida e caso não 
haja aquiescência o pleito deverá ser judicializa-
do, conforme decisão da assembleia.

O sindicato e os trabalhadores presentes 
confirmaram a insatisfação ge-
ral no órgão principalmente no 
interior, onde as condições já 
são extremamente precárias 
para realizar seu trabalho, com 
quadro defasado, demandas 
novas ou modificadas, ausên-
cia de suprimento de fundos, e 
ainda se deparam a todo mo-

mento com nova portaria 
regulatória, que dificultam 
as rotinas laborativas. “o 
quadro de insatisfação é 
geral, principalmente, mas 
não apenas, no interior do 
estado. É preciso uma res-
posta a isso, urgentemen-
te” afirmaram os represen-
tantes, que já programam 

nova assembleia para eleger os servidores que 
comporão a mesa de negociação, e formas de 
pressão junto ao Tribunal.
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SINDJUFE-BA leva novo DEBATE sobre SAÚDE para 
servidores do TRE

O SINDJUFE-BA segue com 
a discussão sobre um tema bas-
tante sensível aos trabalhadores 
da Justiça Eleitoral da Bahia: a 
saúde. 

O sindicato realizou no dia 
16/06, mais um debate sobre 
saúde para subsidiar os estudos 
sobre a possibilidade de se criar 
programa de Autogestão no Ór-
gão, único do PJU na Bahia que 
não o possui. 

Para esclarecer, tirar dúvidas 
e discutir alternativas, o SIND-
JUFE-BA convidou José Seste-
lo (ABRASCO), André Liberato 
(TRT 5 Saúde) e Maria José 
Dantas (Plan-Assiste do MPU). A 
pedido de Servidores o CREMEB 
também foi convidado e veio re-
presentado pelo Médico Raimun-
do Pinheiro. A administração do 
Tribunal também foi convidada 
mas não se fez presente.

A coordenadora Denise Car-
neiro abriu o debate falando que 
a ideia inicial para o trabalho da 
Comissão eleita em assembleia 
era apenas estudar a viabilidade 
da criação de programa de Auto-
gestão, mas as inúmeras quei-
xas dos servidores sobre o tema 
levou à ampliação do escopo do 
estudo e atuação do sindicato. “é 
oportuno lembrar que a saúde do 
servidor é na maioria das vezes 
reflexo das condições de traba-
lho e relação laboral, e o elevado 
número de adoecimento acende 
um sinal de alerta de que esses 
dois aspectos não estão Indo 
bem no Órgão”.

Pontos sobre a manutenção e 
preservação do SUS, questões 
do autocuidado e prevenção, 
corte de recursos para políticas 
sociais, e experiências com im-
plantações de programas de 
autogestões em órgãos do setor 
público, foram alguns destaques 
do debate. Todos eles aponta-
ram que sob o aspecto prático, 
a autogestão é a melhor solução 
para os trabalhadores do órgão 
que necessitam de assistência 

médico-hospitalar para si e seus 
dependentes, mas os desafios 
são muitos e todos os riscos pre-
cisam ser estudados e enfrenta-
dos. Outro aspecto que não pode 
ser desconsiderado foi o trazido 
por Sestelo: “saídas individuais 
são meros paliativos, que não 
sobreviverão sem o SUS. Por 
isso qualquer solução para saú-
de  passa necessariamente pela 
defesa do SUS”. 

■ Programa de Autogestão

Tanto a colega Maria José do 
MPU (Plan-Assiste) quanto An-
dré do TRT 5 (TRT Saúde) se 
comprometeram em ajudar a 
Comissão de Saúde - criada em  
setorial anterior -, nos trabalhos 
e estudos para melhor atender 
aos servidores do TRE sobre os 
passos para avaliar a viabilida-
de de um Programa de Autoges-
tão em Saúde. 

Após o encerramento foi ser-
vido um coffee-break e vários 
servidores vieram confraterni-
zar e elogiar mais uma vez o 
sindicato pela atuação.  Os te-
mas saúde e autogestão preci-
sam ainda de mais discussões e  
é preciso a consciência de que 
a saúde não pode ser tratada 
como mercadoria.

■ Comissão de Saúde

Na tarde da terça-feira (11/09), 
o SINDJUFE-BA - representado 
pela coordenadora Denise Car-
neiro – se reuniu com integrantes 
da Comissão de Saúde do TRE
-BA para debater ações relativas 
ao tema, e o formato da Plená-
ria de Saúde que será realizada 
no dia 20/09, às 13h30 no órgão 
pelo sindicato.

Na reunião, vários relatos de 
insatisfação dos servidores de-
ram conta da situação, insusten-
tável, no órgão.
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SINDJUFE-BA apoia as XVII Olimpíadas 
Nacional da Justiça do Trabalho e 

convida servidores a participar

O SINDJUFE-BA acredita que todas as ativi-
dades que fortaleçam a união de servidores e 
contribuam para seu bom estado físico e men-
tal precisam ser estimuladas pelo órgão. Nesse 
sentido, convida os/as servidores/as para parti-
cipar do evento, que acontecerá no período de 
22 a 28 de setembro de 2018, na cidade de Blu-
menau - SC.

O intuito do evento é incentivar a união e a 
prática de esportes, o que contribui significativa-
mente na redução do sedentarismo e estresse 
causado principalmente pelas responsabilida-
des diárias.

As informações gerais sobre o evento estão 
disponíveis no link: https://goo.gl/sPL4L5 e 
também no site da ANASTRA(Associação Na-
cional dos Servidores do Judiciário Trabalhista) .

VITÓRIA! Trabalhadores do TRT 5 con-
seguem pagamento das horas extras mas 
SINDJUFE-BA busca estender aos demais 

o pagamento devido
Em 18 de junho, na sala de sessões do TRT5 em 

Nazaré ocorreu o julgamento dos recursos adminis-
trativos dos servidores, pelos Membros do Pleno, 
referente ao pagamento de horas extras exercidas 
durante o recesso e plantão.

Após ser informado pelos servidores do TRT 5, 
à respeito da negação de pagamento dessas horas 
extras, o SINDJUFE-BA passou a atuar em defesa 
desse direito e durante toda a semana visitou os de-
sembargadores e a Presidência.

A coordenadora do SINDJUFE-BA Cátia Soares, 
juntamente com o advogado do sindicato Dr. Cláu-
dio Andrade, estiveram presentes no julgamento. O 
SINDJUFE-BA, em nome dos servidores, solicitou a 
sustentação oral e foi deferido o pedido.

Com base nos princípios da isonomia e da auto-
tutela, Dr. Cláudio Andrade sustentou no julgamento 
que o Tribunal verificasse todos os casos dos servi-
dores que foram convocados para trabalhar no re-
cesso para que se aplicasse a todos a decisão do 
pagamento destas horas. Contudo, os Membros do 
Pleno, decidiram pagar as horas extras apenas dos 
servidores que requereram por meio do processo ad-
ministrativo, e resolveu não estender para todos os 
demais casos da mesma matéria.

A partir desta decisão pelo TRT 5, o SINDJUFE 
está buscando junto ao Tribunal,  pagamento das ho-
ras extras para todos os servidores que foram con-
vocados para trabalhar no último recesso judiciário.

SINDJUFE-BA realiza visitas na JM visando integrar mais os colegas

No dia 21 de agosto, o SINDJUFE-BA – representado pelos coor-
denadores José Janduí e  Denise Carneiro – esteve na JM convidan-
do os servidores/as para o debate do “Voto Consciente” promovido 
no saguão da JF e do TRT Comércio.

A coordenadora explicou sobre a importância de se conhecer as 
propostas dos candidatos e saber se há compromisso com a cate-
goria e com a classe trabalhadora, principalmente, quando os can-
didatos são servidores públicos. “É preciso votar em quem defende 
as nossas pautas, que defenda o serviço público gratuito e de quali-
dade, em quem é contra a reforma da previdência, a PEC do Teto, e 
quem quer a revogação da Reforma Trabalhista”. 

Na oportunidade, os coordenadores protocolaram em mãos o ofí-
cio na JM para ser encaminhado a Brasília com a reivindicação ao 
STF da instalação de mesa de negociação com a categoria e que 
já fez o mesmo na JF, TRE e TRT. Além disso, falou sobre a neces-
sidade de realização de assembleia setorial no órgão para discutir 
demandas e encaminhar propostas.

Outra visita foi realizada em março sobre o mês da mulher.
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JURÍDICO
SINDJUFE-BA encaminha ofício às administrações solicitando ENCAMINHA-

MENTO DE OFÍCIO AO STF para instalação de mesa de negociação

O SINDJUFE-BA protocolou junto ao TRT 5, 
JFBA, TRE-BA e à Justiça Militar no Estado solici-
tando que os Tribunais reivindiquem ao STF a ins-
talação de uma mesa de negociação com a classe. 

Desde 2006, através da LEI 13.317/2016, os ser-
vidores recebem o reajuste de seus vencimentos 
cuja última parcela será paga em 2019. Embora o 
STF reconheça “significativa perda salarial” nos pro-
ventos da categoria, o tribunal incluiu a previsão de 
reajuste de 16% para os magistrados sem mencio-
nar qualquer reajuste para os servidores.

Para o SINDJUFE-BA, é importante que seja 
oportunizado aos servidores a discussão a respeito 
de suas demandas e cobrar a isonomia de tratamen-

to e das legítimas pautas dos trabalhadores e tra-
balhadoras do órgao.

 ■ PL 6613

Ainda nessa tentativa de mesa de negociação, na 
última terça-feira (14), em Brasília, a coordenadora 
do SINDJUFE-BA Denise Carneiro,  o coordenador 
do SINTRAJUFE-RS e da FENAJUFE Cristiano Mo-
reira e o coordenador do SITRAEMG Paulo José, 
entregaram em mãos ao deputado federal Leonar-
do Quintão (MDB/MG), relator do PL 6613/2009, 
documento no qual solicitam que “sejam destina-
dos esforços para a busca de instalação de Mesa 
de Negociação do Supremo Tribunal Federal com a 
representação nacional dos Trabalhadores, a FENA-
JUFE.

O mesmo pedido foi feito aos Tribunais baianos.

SINDJUFE entra com ação cobrando 
diferenças causadas por erro em tabela 

do PCCS

O SINDJUFE-BA 
ingressou uma ação 
para buscar as diferen-
ças do reajuste pre-
visto no PCCS (Plano 
de Cargos, Carreiras 
e Salários) da Lei nº 
13.317/2016, solicitando 
a imediata correção dos valores pagos aos analistas 
judiciários classes C padrão 13 a partir da incorpora-
ção da sexta parcela.

Embora a diferença seja nominalmente pequena 
e aparentemente decorrente de erro de digitação, 
“ao invés de utilizar o valor descrito no artigo 2º da 
citada norma, isto é R$ 7.514,00, aplicou-se aquele 
descrito na tabela, reconhecidamente equivocado”.

A lei estabelece o índice de 8%, não cumulativos, 
sobre o valor originário da remuneração dos servi-
dores, ou seja, os valores então constantes na Lei 
12.774/12. O reajuste foi conquistado pelos servi-
dores após a maior greve da história da categoria, 
sobre os valores pagos a menor incidem parcelas 
como a GAJ.

Para o coordenador do sindicato, Lourival Matos, 
lutar para que nenhum direito seja retirado e manter 
os existentes, é tarefa fundamental. “O SINDJUFE
-BA está com tolerância zero. Todas as possibilidades 
de ganhos para os servidores, qualquer demanda, 
vamos atrás!”.

SINDJUFE-BA cobra nos órgãos o 
pagamento do auxílio transporte

Após o deferimento da liminar concedendo esse 
direito aos filiados, o SINDJUFE protocolou nos ór-
gãos ofício de encaminhamento da sentença. 

 A coordenadora Denise Carneiro esteve no setor 
de pagamento do TRT no final da semana passada 
e soube que a Presidência ainda não havia despa-
chado para o setor. Em 11/09, o sindicato ligou e a 
posição ainda não havia mudado. Hoje no início da 
tarde a coordenadora esteve no TRE e soube que 
o Órgão estava pesquisando como os outros TREs 
estavam agindo e a coordenadora informou que a 
“ação judicial foi deferida apenas na Bahia a pedido 
do Sindjufe.  Não há o que pesquisar.”   O sindi-
cato voltou a cobrar no final da tarde e soube que 
a Presidência estaria encaminhando para o setor 
competente.

Na JF, que é Seção Judiciária, o pagamento será 
realizado em folha suplementar após a liberação de 
recursos pelo TRF1.

Por fim, na JM o Tribunal irá encaminhar o pedi-
do a Brasília, pois nesse órgão, mais centralizado, 
somente Brasília tem autonomia para autorizar o 
pagamento.

O SINDJUFE-BA continua atento e cobrando dos 
Órgãos o cumprimento da ordem judicial,  lamenta 
que, se fosse decisão prejudicial aos servidores, tal-
vez os órgãos já a houvesse implementado.
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O Tolerância ZERO para a INTOLERÂNCIA de 
qualquer tipo!

Em nome 
da tole-
r â n c i a , 

alguns eleitores do 
candidato, maior 
exemplo de intole-
rância atualmente, 
pedem tolerância. 
Tolerância para 
disseminar ódio. 
Tolerância para ser 

intolerante com o diferente. 
Tolerância para fazer piadas 
machistas, racistas e homo-
fóbicas. Tolerância para fazer 
apologia à tortura. Tolerância 
à sua falta de tolerância com 
praticantes de outras religi-
ões. Tolerância para colocar 
o seu direito acima do direito 
do outro. A lista é imensa.

O “coiso” é exemplo vivo 
do mito “caixa de pandora”, 
de onde brotam todos os ma-
les, inclusive os latentes no 
ser humano, que a evolução 
nos obriga a esconder, subli-
mar, esquecer.

Essa néscia e caricata fi-
gura construiu sua escada 
com falsos degraus num de-
senho lógico. Juntou a raiva 
de alguns ao “politicamente 
correto” e ao cerceamento à 
liberdade de expressar seu 
preconceito. Juntou o ódio de 
muitos à chamada “era PT” 
— que erroneamente foi ta-
chada de “esquerda”. Juntou 
a revolta pela crise política e 
econômica. Juntou a deses-
perança dos que correram ao 

berço quente da 
religião. Juntou 
o medo, a vul-
nerabilidade do 
cidadão com o 
recrudescimen-
to da violência, 
e lhes prometeu 
“mão firme” e 
violência para 
acabar com a 
violência. Jun-
tou tudo e fez 
sua escada. E 
se trasvestiu de 
panaceia!...

Esse tipo de 
caricatura já foi 
experimentado 
em outros luga-
res, conquistou grande apoio 
popular e logo em seguida veio 
o arrependimento dos que o 
apoiaram. Beber da fonte da 
História pode ser um antídoto 
a esse tipo de veneno.

Trazendo para mais perto 
de nós, dialogando com quem 
fez greve por melhores salá-
rios e sofre na pele o fogo lhe 
corroendo o poder aquisitivo, 
direitos e respeito, digo: abram 
os olhos enquanto podem!

A PEC do congelamento sa-
larial contou com o apoio do 
coiso, e ele não permitirá no-
vas greves. A Reforma Traba-
lhista, que vai fechar o TRT, 
teve o aval do coiso: ele já dis-
se que “o trabalhador terá que 
escolher entre ter emprego ou 

ter direito”. Para maiores in-
formações sobre a relação 
desse governo com o serviço 
público, pesquisem quem é 
Paulo Guedes, o mentor da 
sua política econômica. Ele 
é sócio do BTG Pactual S/A, 
denunciado pelo Núcleo Mi-
neiro Pela Auditoria Cidadã 
da Dívida no esquema frau-
dulento da securitização de 
crédito em Minas Gerais. 
Securitização que pode usar 
salários dos servidores e 
aposentados para “garantir” 
o lucro dos banqueiros.

 
Assim, um aviso aos que 

estão no mesmo balão que 
infla a candidatura CARICA-
TA do coiso: esse saco onde 
vocês estão não é de gatos: é 
de insetos carnívoros. Saiam 
enquanto é tempo!

Por Denise Carneiro
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