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NOTA DA DIRETORIA 
Não à cobrança de 
metas. É momento de 
cuidar da nossa saúde 
e da dos outros! 
(páginas 8 e 9)

OPINIÃO 
O trabalho em tempo 
de pandemia, 
por Giovana Mesquita, 
psicóloga e trabalhadora 
do TRE-BA. (página 11)

RAÇA E CLASSE 
A farsa do 13 de Maio: 
a abolição que não 
nos representa. 
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Uma das maiores lições que a pandemia da Covid-19 mostra é quanto os 
serviços públicos são essenciais. Se não fossem os ataques que sofrem 
há anos, mais vidas poderiam ter sido salvas. Contudo, nem a guerra 
contra o coronavírus faz com que os governos de plantão deixem de 
seguir atacando os serviços e os servidores públicos. (páginas 6 e 7)
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face desumana e as contradições do baseado em um tripé de sustentação formado por: 
Capitalismo e de sua versão menos polida, i) a abordagem privatista e neoliberal na 
o Neoliberalismo, ficaram mais evidentes economia; ii) o anti-intelectualismo, desprezo às 
com a pandemia do novo coronavírus. Nos artes e à filosofia, bem como o ataque às ciências; 

Estados Unidos, onde inexiste um modelo de iii) a defesa do autoritarismo e da proclamação de 
saúde universal, como é o nosso SUS, a Covid-19 um líder capaz de governar acima e como juiz das 
atingiu com força os setores mais pobres da classes sociais. 
população e, principalmente, os pretos. Isso     Por tudo que vimos, a abordagem privatista e 
porque, historicamente, são esses os estratos da neoliberal se mostrou incapaz de dar respostas, 
classe trabalhadora daquele país, mais alijados em todo o globo, aos efeitos da Covid-19. Os 
dos cuidados básicos de saúde, por não poderem servidores públicos, chamados de parasitas pelo 
pagar por eles. governo Bolsonaro, formam o primeiro cinturão 
     A China, que costuma ser vendida pelos setores no combate à pandemia e o sistema público de 
da direita tradicional e por alguns setores da saúde, a vigilância epidemiológica e a segurança 
esquerda, como comunista, exibiu, de forma pública formam a base do combate ao caos 
indelével, a sua face capitalista. As empresas decorrente da pandemia. 
chinesas elevaram o preço dos EPIs e   O segundo cinturão reside justamente no 
equipamentos essenciais ao combate à pandemia, intelectualismo, nas instituições de pesquisa e nas 
seguindo a lógica de lucro sobre a vida, no melhor universidades públicas, chamadas de centros de 
espírito capitalista. O regime chinês nada mais é balbúrdia pelo governo Bolsonaro, que têm 
que uma ditadura capitalista como tantas outras buscado, apesar do desinvestimento do governo, 
espalhadas pelo mundo. responder cientificamente, apresentando as 
   Na Grã-Bretanha, o primeiro ministro Boris medidas de controle da pandemia. 
Johnson – um conservador, neoliberal e que se     Restou a Bolsonaro o uso do terceiro elemento 
elegeu com posições de rechaço à imigração em do tripé para manter-se em evidência. Enquanto 
seu programa de governo – inicialmente foi os brasileiros morrem durante a pandemia, 
contrário às medidas de isolamento social. Mas ele também em decorrência das opções do seu 
mesmo foi contaminado pelo coronavírus e governo e daqueles que o precederam, Bolsonaro 
internado em uma UTI. Após alta médica, foi a TV age de forma genocida, querendo que os 
elogiar o sistema público de saúde britânico e trabalhadores voltem ao trabalho para garantir o 
agradeceu nominalmente a dois enfermeiros que lucro dos empresários e banqueiros. 
cuidaram dele: ironicamente, dois trabalhadores     De forma ensandecida, coloca na mesa o seu 
imigrantes de origem neozelandesa e portuguesa. projeto de ditadura com ele à frente. Derrotar 
      No Brasil, a fatura que os brasileiros precisarão Bolsonaro é uma tarefa urgente! Trata-se de 
pagar, pela escolha de um psicopata para o cargo defender as liberdades democráticas e nossas 
de Presidente da República, foi antecipada com a vidas.
chegada da pandemia. Bolsonaro se elegeu 

EM DEFESA DE NOSSAS VIDAS, 
É TAREFA URGENTE DERROTAR BOLSONARO
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  A Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 4, por 481 
votos a 4, o texto principal da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 10/20, apelidado pela imprensa de “Orçamento de 
Guerra”, que dá suporte para as despesas do governo federal 
durante a calamidade pública decretada em decorrência da 
pandemia do covid-19 e concede poderes extraordinários ao 
Banco Central para atuar na crise econômica neste momento.
 “O texto aprovado foi escrito pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), junto com o ministro da Economia, Paulo 
Guedes. Logo, não poderíamos esperar algum benefício aos 
trabalhadores. Ao contrário, a PEC ajuda os bancos e 
empresários. Nem a estabilidade no emprego foi garantida”, 
pontua Fred Barboza, coordenador do SINDJUFE-BA. 
   A Câmara rejeitou, por 326 votos a 143, o destaque que exigia a 
manutenção dos empregos para recebimento de benefícios 
creditícios, financeiros e tributários por empresas durante a 
pandemia causada pela covid-19.

   Papéis podres
   Os bancos já haviam recebido R$ 1,1 trilhão através da liberação 
do compulsório, logo no início da pandemia. Agora, com o 
“Orçamento de Guerra” autoriza o Banco Central a comprar 
papéis podres dos bancos sem limite, sem ter que dizer de quem 
está comprando, e pagando tudo isso com dinheiro público. Ou 
seja, passa a conta para o povo brasileiro que terá que arcar com 
o peso da dívida ilegítima gerada por esse grande golpe 
financeiro às finanças públicas. 
   “É a legalização de uma das maiores fraudes da história do país. 
O Banco Central recebe os chamados papéis podres dos bancos 
que são papéis negociados no mercado financeiro e que 
praticamente não tem valor algum porque são de difícil 
recebimento e em troca repassa títulos no valor aproximado de 
R$1 trilhão dos recursos do Tesouro Nacional. Um crime de lesa-
pátria, pois não tem respaldo nenhum em termos de alguma 
vantagem para o erário público. Como podemos ver é um 
orçamento de guerra a favor dos bancos e empresários e contra 
os trabalhadores e o povo pobre. É um orçamento de guerra 
contra nós.”, ressalta Fred Barboza. 

“ORÇAMENTO DE GUERRA” 
MAIS DINHEIRO PARA OS BANCOS 
E MENOS PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS

  Outro golpe contra os trabalhadores 
é o Projeto de Lei Complementar 39, 
que concede apoio aos estados e 
municípios em meio à pandemia. O 
PL aprovado na Câmara e no Senado 
prevê o total de R$ 125 bilhões, sendo 
R$ 65 bilhões em isenções fiscais e 
permissão de calote na Previdência 
Social, além de outros R$ 60 bilhões 
em repasses aos entes federados.
  O acordo do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), com o 
Ministro da Economia, Paulo Guedes, 
incluiu um dispositivo que congela os 
salários dos servidores públicos até o 
dia 31 de dezembro de 2021. Também 
proíbe os concursos, as promoções, a 
estruturação das carreiras e até a 
majoração dos benefícios sociais, 
como: alimentação, transporte, 
saúde e creche. A votação no Senado 
teve o apoio e os votos a favor até do 
maior partido de "oposição", o PT.
 Na Câmara, após muita pressão, 
algumas categorias foram excluídas 
do PL. Mas Bolsonaro anunciou que 
vai vetar a mudança. “Para os bancos 
e os empresários, aprovam medidas 
urgentes. Para os trabalhadores, é só 
ataques. Mesmo com os servidores 
na linha de frente do combate ao 
coronavírus. Temos que seguir a luta 
contra este ataque. O SINDJUFE-BA 
segue com a campanha em defesa 
dos serviços e dos servidores 
públicos.”, afirmou Fred Barbosa.
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  Em decorrência da pandemia da Covid-19 e em de Saúde Suplementar (ANS).
defesa dos interesses dos seus filiados e  Nesta ação, foi deferida a liminar para 
beneficiários do plano de saúde ASSEFAZ, o manutenção do atendimento, pela ASSEFAZ, aos 
SINDJUFE-BA por meio de sua assessoria jurídica, beneficiários do convênio com o SINDJUFE-BA e é 
ingressou com ação na Justiça Federal do Distrito válida "ao menos até que perdurem os efeitos 
Federal buscando medida judicial de urgência nocivos da situação de calamidade pública gerado 
para manter ativo o plano. pela Covid-19". A liminar afasta a suspensão dos 
  No processo nº 1016676-25.2020.4.01.3400, o serviços anunciada pela ASSEFAZ para o final de 
sindicato acionou a ASSEFAZ e a Agência Nacional maio e dá mais tranquilidade para o momento. 

NOTÍCIAS DO JURÍDICO 
LIMINAR MANTÉM ATENDIMENTO DA ASSEFAZ 
AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE

SINDJUFE-BA ESCLARECE EM QUE FASE SE 
ENCONTRA A AÇÃO DE “INCORPORAÇÃO DA GAJ”

   O SINDJUFE-BA propôs uma ação na qual busca o    Em janeiro de 2019, sobreveio sentença julgando 
reconhecimento de que a Gratificação de a ação improcedente, utilizando-se como 
Atividade Judiciária (GAJ) tem natureza jurídica de fundamento, o fato de existir servidores/as que 
vencimento básico, devendo portanto, ser não recebem a GAJ, como aqueles que exercem 
i n c o r p o r a d a  a o s  v e n c i m e n t o s  d o s / a s  funções de confiança. O sindicato interpôs 
servidores/as. Ainda nesta ação, o sindicato apelação, questionando os fundamentos da 
defende que sejam pagas as diferenças sentença e reafirmando que a GAJ possui natureza 
remuneratórias das parcelas que são vinculadas de vencimento básico, dado que ela é paga a 
ao valor do vencimento básico, como os adicionais todos/as os/as trabalhadores/as, independente 
de qualificação e anuênios. de qualquer função adicional. 

   Após o STF devolver os autos eletrônicos da ação aferição do alegado déficit.
que trata do aumento das alíquotas de    No entanto, o Juízo da 6ª Vara Federal da SJBA 
contribuição para o Plano de Seguridade do indeferiu o pedido liminar, entendendo “o fato de 
servidor, a Coordenação Jurídica do Sindicato a questão estar submetida ao Supremo Tribunal 
reiterou o pedido de tutela de urgência, Federal, impede a concessão da medida de 
acrescentando, aos fundamentos iniciais, a urgência”.
arguição de que o Estado de Calamidade Pública,    A Coordenação Jurídica do SINDJUFE-BA e sua 
decorrente da pandemia do coronavírus, reforça a assessoria recorreram dessa decisão, interpondo 
necessidade de suspender majoração que agravo de instrumento que foi distribuído para a 
compromete o sustento dos servidores e 7ª Turma do TRF1 e encontra-se concluso, desde o 
respectivas famílias, sem que a União tenha dia 20/04/2020, para decisão de tutela de 
instituído Unidade Gestora do Regime Próprio de urgência recursal a ser proferida pelo relator, 
Previdência dos Servidores da União para idônea desembargador federal Kássio Marques. 

SINDJUFE-BA RECORRE AO TRF PARA SUSPENDER 
AUMENTO DAS ALÍQUOTAS DO PLANO DE SEGURIDADE

   No dia 30 de abril, o SINDJUFE-BA protocolou requerimento administrativo 
junto ao TRE, Justiça Federal e TRT solicitando a suspensão temporária dos 
descontos em folha de todos os empréstimos consignados, pelo prazo mínimo 
de 4 meses. Podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, caso mantenha-se 
pandemia da Covid-19. A JF indeferiu o pedido e informou que vai assinar um 
Termo Aditivo com a Caixa Econômica Federal. O Jurídico do Sindicato está 
avaliando se e quais medidas são cabíveis. Matéria completa no site. 
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avaliando se e quais medidas são cabíveis. Matéria completa no site. 
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  A pandemia não foi suficiente para que o 
governo e a sua cúpula deixassem de atacar os 
trabalhadores tentando retirar direitos 
históricos conquistados pela classe. Além do 
presidente Jair Bolsonaro e do ministro da 
economia Paulo Guedes se mostrarem 
totalmente a favor da proposta de redução de 
salários dos servidores públicos, a Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho, Maria 
Cristina Peduzzi, também manifestou defesa 
das medidas provisórias 905, 927 e 936.
  A retirada da emenda presente na PEC 
“Orçamento de Guerra” não pôs fim ao 
objetivo do governo de colocar o peso da crise 
sobre as costas dos trabalhadores. As medidas 
provisórias 905, 927 e 936 ainda permitem a 
redução proporcional do salário e da jornada 
em até 70% por 3 meses e a suspensão do 
contrato de trabalho por 60 dias. 
   No dia 17, mesmo reconhecendo afronta à 
Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) legitimou a negociação individual e sem 
a participação dos sindicatos. A diretoria do 
SINDJUFE-BA repudia essa decisão, já que 
existem diversos caminhos para o governo e 
que não ferem os trabalhadores, mas que 
seguem sendo recusados. Revogar a emenda 
constitucional 95 é um dessas alternativas.
  “Essas MPs sacrificam os trabalhadores e 
fragilizam os direitos trabalhistas, pondo em 
risco os salários e os empregos, que deveriam 
ser preservados, como se fez em tantos outros 
países. A opção do governo tem sido preservar 
o lucro das grandes empresas e não a vida das 
pessoas”, afirma o coordenador do SINDJUFE-
BA, Jailson Lage.

   A medida provisória 905 institui o contrato de 
trabalho Verde e Amarelo, extinguindo a 
regulamentação de várias profissões e criando um 
novo tipo de contratação, válido para jovens de 18 a 
29 anos e para desempregados durante 12 meses a 
partir de 55 anos, que recebam até dois salários 
mínimos.  Na prática, essa MP concede às empresas 
uma série de isenções e reduções de encargos 
trabalhistas à custa dos direitos dos trabalhadores.
    Já o texto da MP 927/2020 reflete a suspensão 
dos contratos de trabalho e os salários por 4 meses, 
contudo após diversas pressões e diante da 
repercussão negativa que causou, Bolsonaro 
recuou no artigo 18 do texto – que autorizava a 
suspensão de contrato de trabalho por quatro 
meses sem pagamento de salários – e manteve o 
ponto da negociação individual.
   Como se não bastasse, foi publicada no dia 2 de 
abril, a MP 936/2020, que reduz salários sem 
acordo ou convenção coletiva com os sindicatos. As 
justificativas para a publicação dessa MP foram as 
mais diversas, inclusive de destinar para o 
pagamento do auxílio emergencial que o governo 
tem enrolado até hoje. No entanto, só mostrou que o 
caminho escolhido por Jair Bolsonaro e sua cúpula 
tem sido cortar os investimentos, retirar direitos 
dos trabalhadores, encher os bolsos dos banqueiros 
e estimular o mercado financeiro.

|
  A pandemia não foi suficiente não pôs fim ao objetivo do caminhos para o governo e que 
para que o governo e a sua governo de seguir colocando o não ferem os trabalhadores, 
cúpula deixassem de atacar os p e s o  d a  c r i s e  s o b r e  o s  mas que continuam sendo 
trabalhadores tentando retirar trabalhadores. As medidas recusados. Revogar a emenda 
direitos históricos conquistados provisórias 905, 927 e 936 ainda  constitucional 95 é um dessas 
pela classe. Além do presidente seguem permitindo a redução alternativas.
Jair Bolsonaro e do ministro da proporcional dos salários e da   “As MPs impõem sacrifícios aos 
economia Paulo Guedes se jornada em até 70% por 3 meses trabalhadores e fragilizam os 
mostrarem totalmente a favor e a suspensão do contrato de direitos trabalhistas, pondo em 
da proposta de redução de trabalho por 60 dias. risco os salários e empregos, o 
salários dos servidores públicos,  No último dia 17, mesmo que nesse momento deveriam 
a Presidente do Tribunal reconhecendo afronta à Carta ser preservados como se fez em 
Superior do Trabalho, Maria Magna, o Supremo Tribunal tantos outros países. A opção do 
Cristina Peduzzi, também Federal legitimou a negociação governo tem sido preservar o 
manifestou defesa das medidas individual e sem a participação lucro das grandes empresas e 
provisórias 905, 927 e 936. dos sindicatos. A diretoria do não a vida das pessoas”, afirma 
   A retirada da emenda presente SINDJUFE-BA repudia essa o coordenador do SINDJUFE-BA, 
na PEC “Orçamento de guerra” decisão, já que existem diversos Jailson Lage.

DO QUE TRATAM 

AS MPs? 
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    O objetivo do governo Bolsonaro é acabar com o R$ 9 bilhões da saúde. A verba total do setor foi de 
Sistema Único de Saúde (SUS) e adotar o mesmo R$ 113 bilhões, o que representa apenas 4% do 
modelo privado de saúde dos Estados Unidos. orçamento geral. Contudo, foram destinados R$ 
Neste aspecto, ele conta inclusive com o apoio do 1,038 trilhão aos bancos como pagamento de juros 
ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e amortizações da falsa dívida pública, conforme 
que embora tenha tentado se apresentar como os dados da Auditoria Cidadã da Dívida Pública.
uma exceção nesta tragédia que é o Governo    Ainda assim, Mandetta foi substituído, durante a 
Bolsonaro, votou, como deputado federal, pela pandemia por Nelson Teich, um mercador de 
aprovação da Emenda Constitucional 95, a PEC do Planos de Saúde, que nada entende de saúde 
Fim do Mundo, que congelou os investimentos nos pública. Na prática, a pasta é agora dirigida pelo 
serviços públicos, incluindo a saúde, por 20 anos. núcleo militar do governo, mas encontra-se em 
   Mandetta apoiou o corte orçamentário imposto negociação com os partidos do corrupto Centrão, 
por Bolsonaro. Apenas em 2019, foram cortados novíssimos aliados de Bolsonaro.

PANDEMIA DE COVID-19 MOSTRA 
IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

   A lógica neoliberal do Estado mínimo também se Rui Costa (PT) deveria incorporar a rede privada de 
aplica na área social. Temos a redução dos serviços hospitais a um comando centralizado de leitos, 
públicos e a transferência desses serviços para a mas faz o inverso e passa dinheiro público para os 
iniciativa privada. Os cortes nos orçamentos dos hospitais privados. Vai gastar milhões no Hospital 
serviços públicos foram crescentes com o passar Espanhol, e depois devolvê-lo à Rede Sociedade 
dos anos. Todos os presidentes, da velha direita ou Espanhola, que tem uma dívida acumulada com o 
da “dita esquerda”, governaram com a tesoura na Estado em R$ 480 milhões e deve indenizações 
mão, sempre cortando verbas de serviços públicos trabalhistas a 2.800 trabalhadores.
e repassando dinheiro à iniciativa privada, através   A Presidência da República e os governadores 
de Organizações Sociais (OSs) e terceirizações. ficaram dependentes dos insumos produzidos na 
   E agora a pandemia da Covid-19 está cobrando a China, que poderiam ser produzidos no Brasil. Isso 
fatura dessas políticas nefastas. Mas os governos tem relação com a política de desindustrialização 
não querem mudar a receita e seguem buscando crescente no país, aplicada por todos os governos 
formas de repassar dinheiro ao setor privado. nas últimas décadas, e com a submissão da nossa 
   Os hospitais de campanha estão sendo montados produção à lógica de divisão mundial do trabalho. 
nos Estados e entregues às OSs, em vez de serem Esta política relegou o Brasil ao papel neocolonial 
incorporados ao SUS. Aqui na Bahia, os hospitais de fornecedor de insumos e de exportador de 
regionais são todos geridos por OSs. O governador commodities para os mercados centrais. 

DIREITOS OU MERCADORIA?
GOVERNOS TIRAM DO PÚBLICO PARA DAR AO PRIVADO

CONTINUA

PÁGINAS CENTRAIS
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   Defender e fortalecer o serviço 
público é fundamental para 
derrotarmos o novo coronavírus 
e enfrentarmos essa catástrofe 
social, imposta pela pandemia e 
piorada pela política neoliberal 
dos governos. Essa pandemia da 
Covid-19 revela de forma cabal o 
fracasso do Estado mínimo.
  Em defesa de nossas vidas, é 
necessário lutarmos por mais 
investimentos e pela ampliação 
do SUS. Nenhum centavo dos 
recursos públicos deve ir para a 
rede privada. A saúde não é uma 
mercadoria, é um direito. Temos 
de lutar por mais investimentos 
nas escolas e nas universidades 
públicas, que têm mostrado seu Bolsonaro e todos os governos pagar por uma crise que não é 
relevante papel na luta contra o que atacam os serviços e os sua, para que os bancos sigam 
coronavírus. É preciso proteger servidores públicos. É um crime lucrando. É preciso revogar a 
e valorizar os profissionais da a redução e o congelamento dos PEC do Fim do Mundo, deixar de 
saúde que estão à frente desta salários dos servidores, como pagar os juros e amortizações 
guerra contra a Covid-19, na sua querem o ministro da economia da dívida pública e investir no 
maioria sem os equipamentos Paulo Guedes e os presidentes serviço público, fazer concursos 
de segurança necessários. da Câmara e do Senado, Rodrigo e ampliar todos os serviços ao 
  Mas para que tudo isso seja Maia e Davi Alcolumbre. povo pobre. O SINDJUFE-BA faz 
alcançado, temos que derrotar   Os trabalhadores não podem parte desta luta!

DEFENDER O SERVIÇO PÚBLICO 
É DEFENDER A VIDA DA POPULAÇÃO

VÍDEO NOVO NO AR!
SINDJUFE-BA NA LUTA EM DEFESA DOS 
SERVIÇOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

   O SINDJUFE-BA produziu mais um vídeo, que 
faz parte da campanha que vem travando em 
defesa dos serviços e dos servidores públicos. O 
Congresso trabalha rápido para aprovar um 
projeto de lei que além de congelar salários e 
benefícios, por dois anos, avança no projeto de 
destruição dos serviços públicos, ao proibir 
concursos e nomeações por igual período.
  A fórmula do governo e do congresso é “para 
os bancos, tudo! para os trabalhadores, só o que 
for possível arrancar de outros trabalhadores”. 
Aproxime a câmera do celular do QRCode 
assista ao vídeo e compartilhe com seus amigos 
e colegas de trabalho. Fortaleça a campanha!

APROXIME A CÂMERA 
E ASSISTA PELO YOUTUBE!

PÁGINAS CENTRAIS
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Congresso trabalha rápido para aprovar um 
projeto de lei que além de congelar salários e 
benefícios, por dois anos, avança no projeto de 
destruição dos serviços públicos, ao proibir 
concursos e nomeações por igual período.
  A fórmula do governo e do congresso é “para 
os bancos, tudo! para os trabalhadores, só o que 
for possível arrancar de outros trabalhadores”. 
Aproxime a câmera do celular do QRCode 
assista ao vídeo e compartilhe com seus amigos 
e colegas de trabalho. Fortaleça a campanha!



8

   Após a decretação da pandemia da Covid-19 pela enterradas em valas comuns. Somente lá já 
Organização Mundial da Saúde (OMS), e morreram mais pessoas do que em qualquer país 
decretação de estado de calamidade pública pelos do mundo. Não é demais observar que, em sua 
governos, a maioria dos servidores do Judiciário maioria, morrem os pobres e negros.
entraram em regime extraordinário de trabalho.   Foi essa situação de pandemia que obrigou 
Em tese, os tribunais estão funcionando nossos lares, de uma hora para outra, a se 
remotamente, isto é, sem trabalho presencial nos transformarem em nossos locais de trabalho e 
fóruns. Priorizou-se o teletrabalho, para que os também de refúgio. Passamos a cumprir uma nova 
servidores pudessem realizar as atividades rotina diária, assumindo novas tarefas. Vimos o 
laborais em suas residências, à exceção das espírito de solidariedade ganhar forças, nossas 
“situações imprescindíveis”, que reclamem o sacadas e janelas se transformaram em tribuna 
trabalho presencial. Essa medida foi adotada a fim política: aplausos para os profissionais da saúde, 
de prevenir o contágio pelo coronavírus. em uma noite; vaias e panelaço para o presidente 
   Alertamos que isso acontece devido à situação da genocida, em outra. 
pandemia. Entramos em uma espécie de regime de    Nessa situação, estamos desenvolvendo nossos 
teletrabalho forçado, sem a devida preparação. trabalhos em casa. Assim, não podemos aceitar 
Não é esse tipo de regime de trabalho que que as administrações dos tribunais, em meio ao 
defendemos. Entretanto, frente ao avanço da caos da pandemia, transformem nosso trabalho 
Covid-19, não tínhamos outra opção. Por isso, em uma “gincana” por números de produtividade. 
exigimos que as administrações dos tribunais Muitos servidores têm reclamando que estão 
observem e respeitem a peculiaridade do sofrendo pressão. A diretoria do SINDJUFE-BA 
momento. repudia essa situação. Isso é inaceitável, 
  A humanidade se encontra em uma guerra sem inadmissível. Não vamos aceitar que sejamos 
precedentes, a pandemia está matando milhares jogados em um coliseu de gladiadores, para saciar 
de pessoas pelo mundo. Em Nova Iorque, a cidade os generais que assistem das arquibancadas a 
coração do Capitalismo, pessoas estão sendo nossa “desgraça”.

NOTA DA 
DIRETORIA

NÃO À COBRANÇA 
DE METAS. É MOMENTO DE 
CUIDAR DA PRÓPRIA SAÚDE 
E DA DOS OUTROS!

CONTINUA
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  Nossa guerra é contra a pandemia da Covid-19, foco a satisfação do público e do jurisdicionado, e 
não entre nós mesmos para bater números de não o preenchimento de planilhas, com registros 
produção. Estamos na luta contra o coronavírus, de recordes de produção. Não devemos trabalhar 
fazendo a nossa parte, mantendo a Justiça em para satisfazer estatísticas produtivas, não somos 
funcionamento. O que exigimos são condições máquinas. Portanto, cada um de nós deve ter 
dignas para que possamos exercer nosso trabalho consciência que, bater metas estatísticas, 
com a tranquilidade e a paz merecida. sobretudo neste momento, não deve ser o nosso 
 Relembramos que a decretação de Plantão foco. Devemos, sim, atender aos jurisdicionados, 
Judiciário Extraordinário, do Conselho Nacional de no que é urgente, da melhor maneira possível.
Justiça (CNJ), é para ações emergenciais. Por isso,   A diretoria do SINDJUFE-BA cobra de todos os 
reafirmamos que as nossas condições de trabalho, “chefes” imediatos, dos juízes, dos diretores e das 
agora mais que nunca, não podem ser preteridas administrações mais respeito às nossas vidas. 
em nome de um selo diamante. Apoiamos a solicitação enviada pela Fenajufe e a 
   As cobranças dos Juízes, Diretores, Supervisores, Fenajud ao CNJ, pedindo a suspensão de metas 
Corregedorias e Presidências seguem os mesmos durante esta pandemia de coronavírus. Estamos 
padrões de antes. Não podemos aceitar. Sempre acompanhando essa solicitação.
questionamos a definição das metas pelos   Pedimos aos servidores que denunciem através 
tribunais, principalmente sem que exista qualquer do e-mail  qualquer 
diálogo com os trabalhadores: metas impostas de imposição de metas e pressões praticadas pelos 
cima para baixo. chefes. Pressão é assédio. Colocar em risco a 
  O modelo de governança privada não serve ao saúde física e mental dos trabalhadores é crime. 
serviço público. Nossas metas devem ter como Não vamos aceitar!

sindjufeba@sindjufeba.org.br

“
”

PRESSÃO É ASSÉDIO. 
COLOCAR EM RISCO A SAÚDE 

FÍSICA E MENTAL DOS 
TRABALHADORES É CRIME. 

NÃO VAMOS ACEITAR!

http://(sindjufeba@sindjufeba.org.br
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CORONAVÍRUS
CONFIRA O POSICIONAMENTO E AS MEDIDAS ADOTADAS 

PELO JUDICIÁRIO FEDERAL NA BAHIA FRENTE À PANDEMIA

   No dia 13/03, o SINDJUFE-BA protocolou requerimentos junto às administrações do Judiciário Federal 
na Bahia (Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho) reivindicando uma série 
de medidas de combate à pandemia da Covid-19, dentre elas: a adoção de teletrabalho e suspensão das 
atividades, exceto as urgentes e as essenciais ao funcionamento dos órgãos. 

  A presidente do TRT 5, Desembargadora Dalila Nascimento Andrade, publicou no dia 16/03, o Ato 
Conjunto TRT5 nº 004, no qual estabeleceu medidas como prevenção à disseminação coronavírus, dentre 
elas a suspensão das audiências e sessões de julgamento em todas as unidades; suspensão de todos os 
prazos processuais; do atendimento externo; do atendimento presencial ao público; dos prazos e das 
perícias judiciais; instituição de teletrabalho e a redução do horário de expediente interno para servidores 
que trabalham em atividades essenciais. 

Ato Conjunto TRT5

|
   Diferentemente dos outros ramos do Judiciário Federal na Bahia, 
a Justiça Federal foi a mais lenta em adotar medidas efetivas de 
prevenção para toda a Seção Judiciária da Bahia. As Varas passaram 
a adotar normas de prevenção próprias, umas efetivas, outras nem 
tanto. Após a publicação da Resolução 313 do CNJ, que instituiu o 
Plantão Extraordinário, o SINDJUFE-BA esperava que todas as Varas 
Federais instituíssem o teletrabalho como regra e, apenas em 
situações de perecimento de direitos ou outras situações 
considerada urgentes, fosse realizado algum trabalho presencial. 
   No entanto, não foi assim. Isso obrigou o Sindicato a enviar alguns 
requerimentos à DIREF, exigindo medidas concretas nas Varas que 
não estavam cumprindo a resolução do CNJ, bem como solicitamos 
a criação de uma comissão para acompanhar o funcionamento da JF 
durante o estado de calamidade. 

   O presidente do TRE-BA, Desembargador Jatahy Júnior, publicou no dia 20/03, a Portaria nº 108/2020, 
que instituiu entre as medidas o trabalho remoto, com exceção dos servidores e terceirizados dos serviços 
essenciais, que teve reduziu o número em trabalho presencial nessas atividades, em especial setores de 
pagamento, segurança institucional, saúde, limpeza e TI, além da suspensão de atendimento ao público 
nos cartórios/zonas eleitorais e unidades da secretaria em todo o Estado da Bahia.

Portaria 108/2020 do TRE-BA

   Na Justiça Militar da Bahia, a Juíza Federal Dra. Suely Pereira Ferreira também publicou uma Portaria no 
dia 20 de março, determinando, entre outras medidas, o estabelecimento do Plantão Extraordinário com 
suspensão do trabalho presencial nas unidades judiciárias; suspensão dos prazos processuais até 30 de 
abril; cancelamento de audiências e execução de atividades essenciais prioritariamente por meio remoto. 

Medidas adotadas pela JM

Medidas adotadas na JF

   Baseado na resolução n.º 313 e 
314, ambas do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que exige que 
sejam observadas as medidas 
sanitárias necessárias a proteger 
a saúde dos servidores, inclusive 
com a desinfecção dos prédios 
dos tribunais, o SINDJUFE-BA 
protocolou, no último dia 7, um 
requerimento administrativo 
solicitando a desinfecção dos 
prédios da Justiça Federal na 
capital e no interior do Estado.  

Requerimento desinfecção 
dos prédios da JF
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  As mudanças rápidas não param de acontecer normal se coloca de forma contundente antes de 
nos comportamentos e hábitos humanos diante do qualquer coisa: a prioridade é manter a segurança 
novo coronavírus. Para a historiadora e física e mental própria e também dos entes 
antropóloga Lilia Schwarcz, professora da queridos. Há um sentimento que aparece agora de 
Universidade de São Paulo e de Princeton (EUA), a forma mais insistente: o medo. O medo do 
pandemia já pode ser considerada o marco contágio e da morte, que em maior grau pode levar 
simbólico para o fim do século XX – já que não são a estágios ansiosos e depressivos.
os marcadores cronológicos que marcam a virada  Portanto, diante desse cenário recente, as 
do tempo, mas, sim, a experiência humana – exigências laborais deveriam estar cientes deste 
tamanha as marcas que se imagina que deixará na período de exceção e de ressignificação da vida 
história da civilização mundial. cotidiana de seus trabalhadores. A solidariedade e 
   Pois bem, e uma dessas mudanças, certamente, empatia tão necessariamente propaladas nesses 
acontece no mundo do trabalho. De uma hora para tempos de epidemia não deveriam também se 
outra uma massa de trabalhadores vê seus postos estender aos ambientes corporativos?
de trabalho ameaçados devido à queda abrupta do    O trabalho remoto não pode ser encarado como 
consumo; suas funções deixam de existir. E uma exigência a mais de trabalho para justificar 
aqueles que ainda conseguem manter suas sua eficácia. O trabalho remoto já existe, funciona 
atividades laborais precisaram, mais rápido do e ponto; não precisa, agora, aparecer como uma 
que imediatamente, exercer suas tarefas em selfie sorridente e performativa. Esse desejo 
modo remoto. Ou seja, não houve espaço para um narcísico das corporações de aparecer através de 
maior planejamento, para ajustes. Essas coisas batimento de metas e números está fora de 
estão sendo feitas em tempo mais real que o tempo, é inadequado e precisa repensar suas 
tempo do Skype – que às vezes congela. motivações.
   O trabalho remoto tem suas vantagens, é claro, e    A sociedade capitalista atual se especializou em 
é uma pena que tenha se tornado realidade em extrapolar a atividade laboral para todas as 
meio a essa crise. Ele aparece, agora, mais como esferas da vida, nos empurrando para sermos uma 
uma necessidade momentânea do que de fato uma sociedade do desempenho e da multitarefa em 
nova estratégia ou política de trabalho. tempo integral – ainda que isso não leve a nenhum 
   Levar as tarefas laborais para o ambiente da casa progresso civilizatório, como bem observa Byung-
necessita de adaptações, mas isso se agrava Chul Han em seu livro “A sociedade do cansaço”. O 
quando a realidade da casa não é a rotineira. Com mesmo Han afirma que essa pressão por 
algumas exceções, todos os que moram na casa desempenho acaba causando esgotamento e 
estão confinados nela. O que quer dizer que não foi depressão. Imagine, então, com o acréscimo de 
só o trabalho que se mudou para o lar, se mudaram uma pitada de pandemia.
também a escola, o playground, o restaurante, a   O trabalho precisa, neste momento, acontecer e 
academia, o cinema. Somam-se a isso novas funcionar. E isso já é tanto. No mais, nós não somos 
tarefas, como, por exemplo, prestar apoio aos só trabalhadores. Somos seres dotados de afeto, 
familiares idosos isolados e as longas novas horas de medo, de angústia frente ao incontrolável e 
de desinfecção de compras e corpos. incompreensível do vírus.
 Há apenas dois meses que essa realidade 
biológica do vírus se impõe a todos nós. E um novo *Giovana Mesquita é psicóloga e trabalhadora do TRE-BA.

Por Giovana Mesquita*Por Giovana Mesquita*

Opinião
O TRABALHO 
EM TEMPO 
DE PANDEMIA

O TRABALHO 
EM TEMPO 
DE PANDEMIA

Opinião



12

RAÇA E CLASSE
A FARSA DO 13 DE MAIO: A ABOLIÇÃO 
QUE NÃO NOS REPRESENTA

  A data do 13 de Maio é usada 
para esconder a história de luta 
e resistência do povo negro por 
mais de 380 anos no Brasil. 
Serve para tentar apagar o fato 
de que as classes dominantes 
aboliram a escravidão sem 
promover nenhuma política de 
reparações ao povo negro. A 
suposta “piedade” da princesa 
branca é uma farsa, versão da 
história que deve ser jogada na 
lata do lixo.  
   A luta por liberdade dos negros 
arrancados do continente 
africano e escravizados no Brasil 
acontecia desde a sua captura, 
comercialização e venda. Eles 
resistiam dentro dos navios 
negreiros aos tratamentos 
desumanos, dos quais muitos 
não sobreviviam e outros ainda 
se negavam a chegar vivos por 
aqui para virarem escravos. Sem 
dúvida, os quilombos foram as 
maiores formas de luta para terra e o trabalho, os nossos escravidão de milhões de negros 
enfrentar a escravidão, que se antepassados foram obrigados a e negras mundo afora. Mesmo 
contrapunham ao mundo dos construir barracos nos morros após o fim da escravidão negra, 
engenhos de açúcar e ao sistema das grandes cidades e palafitas a burguesia e todos os seus 
escravista. em áreas de mangues. As governos trataram de alimentar 
  A abolição foi resultado dessa práticas religiosas e culturais do o racismo para dividir os 
resistência. Mas até a abolição nosso povo viraram crime e as trabalhadores e pagar menores 
foi incompleta e sem nenhuma escolas públicas e faculdades se salários a negras e negros. A 
reparação. Impossível entender fecharam para os negros. Por reparação plena aos negros não 
o presente de pobreza e miséria isso, 132 anos depois, os negros veio com a abolição e não virá 
que em vivemos sem olhar para ainda estão em piores condições pelas mãos da burguesia. Será 
esse passado. econômicas e sociais quando conquistada na luta pela gente 
  Como não houve uma política comparados aos brancos. irmanada no mesmo desejo por 
de reparações que garantisse a    O capitalismo se alimentou da liberdade, igualdade e justiça.

PARA ASSISTIR EM CASA
Cinco filmes para você assistir em casa e entender a história pelo 
olhar do povo negro e não pelo ponto de vista do senhor de engenho.

1. Quanto Vale 
ou É por Quilo? (YouTube)
2. Guerras do Brasil.doc - EP II 
As Guerras de Palmares (Netflix) 

3. Moonlight (Netflix)
4. Que horas ela volta? (GloboPlay)
5. 12 Anos de Escravidão (Netflix)
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