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ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA
DIA 23/01, às 14h30

Pauta: Informes/ Prestação de Contas

O Sindjufe-BA vem manifestar o seu mais veemente repúdio às
intenções expressas pelo presidente Bolsonaro, em entrevista ao SBT
onde aﬁrmou estudar a extinção da Justiça do Trabalho. Apesar de não ser
surpresa para nós, consideramos absolutamente inaceitável o
fechamento da JT. Caso isto viesse a ocorrer, signiﬁcaria uma pá de cal no
túmulo dos direitos trabalhistas, cuja grande parte foi cortada pelo odioso
ex-Presidente.
A extinção dos dois maiores aparatos institucionais protetivos dos
trabalhadores, o Ministério do Trabalho e o mais amplo ramo do Judiciário
Federal, a JT, com a consequente defenestração de dezenas de milhares
de servidores, signiﬁcaria o abandono de milhões de trabalhadores à sua
própria sorte, constituindo uma verdadeira hecatombe nacional de direitos!
Com uma ignorância gritante sob temas nacionais o presidente
insinua que 4 milhões de ações trabalhistas é sinal de que a JT é um
“obstáculo ao crescimento do País”. Vai mais longe e diz que as questões
trabalhistas deveriam ser julgadas pela justiça comum e que “há direitos
demais”. Deveria saber o Presidente que a grande maioria desses
trabalhadores pedem apenas suas indenizações legais que foram
negadas após a demissão. Deveria também se lembrar que em 2014, com
a plena vigência dessas estruturas o desemprego não chegava a 5%. E
também experiências internacionais provam sobejamente que justamente
os países com altos índices de desemprego são onde há maior
vulnerabilidade legal do trabalhador.
Com declarações esdrúxulas como “o trabalhador deve escolher
entre direito e emprego” e que “em nenhum lugar do mundo” existe tal
aparato legal nem jurídico, comprova descompromisso com quem produz
nesse País, e total ignorância sobre o tema pois existe sim, em outros
Países sistemas semelhantes, como na Alemanha, França, Reino Unido,
Suécia etc., inclusive nos EUA, idolatrado pelo chefe do Estado, existe
uma legislação trabalhista abrangente, com os tribunais detendo
competência para julgar conﬂitos laborais, exercendo-a com rigor e
obrigando empresas a pagarem bilhões de dólares anualmente com
indenizações, sem falar que a média salarial por lá é muitas vezes
superior à de cá.
Estes ataques mostram claramente que o Presidente está a serviço do
aprofundamento cruel e radicalização da agenda neoliberal beneﬁciando
grandes empresários, banqueiros e os que vivem da renda obtida através
dos títulos públicos, os chamados rentistas.
O SINDJUFE-BA considera inegociável a proposta de fechar a JT! E
nossa atuação não se limitará a notas de repúdio: Promoveremos
atividades junto aos servidores e demais trabalhadores, representações
de advogados trabalhistas, magistrados etc., para impedir que essa
hecatombe nacional. E iremos mais além exigindo a revogação da
criminosa reforma trabalhista!
No dia 21 de janeiro estaremos realizando conjuntamente uma
atividade, dialogando com a população e conclamando-a a defender esse
fundamental órgão, que ameniza os efeitos da desigual relação capitaltrabalho. Nesse dia estarão ocorrendo também atividades em todo o
Brasil. Participe, pois as insânias que este novo governo vem
anunciando não poupará ninguém!

ASSEMBLEIA GERAL
DIA 23/01, às 13h30

NÃO ACEITAREMOS O FECHAMENTO DA JT
VENHA PARA A ATIVIDADE DO DIA 21/01

NO TRT DO
COMÉRCIO
(Saguão)

*EDITORIAL*
O Sindjufe-BA gostaria de iniciar
o ano dando apenas boas vindas
aos colegas servidores a mais um
ciclo anual de trabalho. Porém, o
desenrolar dos fatos na esfera
política nos obriga a chamar os
servidores à mobilização urgente e
a repudiar a proposta de
fechamento da Justiça do Trabalho
feita pelo Presidente Jair Bolsonaro.
Repudiamos, igualmente, as
demais ameaças aos nossos
direitos, como a proposta do ﬁm da
estabilidade dos servidores
públicos e a anunciada retomada da
reforma da previdência, evitada até
agora com muita luta!
Desde o período de “transição”
vimos perfeita sintonia entre o
governo mais odiado da nossa
história, e o eleito por pouco mais de
1/3 da população brasileira e que já
mostra, na prática, pra que veio.
Agora é arregaçar as mangas e
partir para segurar o que é nosso, e
do povo brasileiro!
Mas, para não dizer que não
falamos de ﬂores, vem aí a CESTA
DE CULTURA E CONHECIMENTO,
em todos os ramos. Anote as datas
e PARTICIPE!
Está quase pronta também uma
nova CARTEIRA DE CONVÊNIOS!
Acesse o site do sindicato e conﬁra!
E também nesse ano estaremos
na MUDANÇA DO GARCIA na
segunda-feira de Carnaval.
Reserve logo a sua camisa!
Estamos inaugurando, ainda,
novas formas de comunicação com
os servidores. Em breve você será
chamado/a a participar dos encontros on line que promoveremos.
Democracia, compromisso,
transparência: princípios sempre
exercitados por nós!
Conﬁra!

Todo mês o SINDJUFE, com apoio da ASSERJUF e ASA5,
promoverá momentos de lazer, ampliação do conhecimento e
confraternização, junto aos colegas nos locais de trabalho. O
mais esperado é a volta dos SARAUS musicais e literários! Mas
não será apenas isso: teremos exibição de ﬁlmes, palestras,
apresentações cênicas, etc., tudo acompanhado de petiscos.
Teremos também sorteio de brindes (para ﬁliados
participantes da Capital e do Interior, presencial ou
remotamente pelo Watch Party no Facebook).
E quando o evento for “Palestra” serão fornecidos
Certiﬁcados. A agenda incluirá as assembleias por fazer parte
das atividades do sindicato e para estimular a participação de
mais servidores, aﬁnal, todos os eventos são suplementares e
importantes.
Se você toca algum instrumento, dança, canta, recita
poesia, for ator ou autor de livros, peças de teatro, stand up
etc, se inscreva para abrilhantar nosso evento! Se não, você
será nosso convidado! Participe!

Data/hora

Evento

Local

17/01 (Quinta)
às 8h

Lavagem do
Bomﬁm

Encontro no
Elevador
Lacerda

23/01 (Quinta)
às 13h30

Assembleia
Geral

TRT
Comércio

SARAU

JF
na biblioteca

01/02 (sexta)
às 18h
08/02(Quarta)
(Sexta)
06/02
às
às 13h30
17h

Debate ASSEDIO MORAL
e ASSEMBLEIA
SETORIAL

SARAU

ASSEDIO MORAL
08/02 (Sexta) Debate
e ASSEMBLEIA
às 13h30
SETORIAL

JUSTIÇA
MILITAR

TRE

JUSTIÇA
MILITAR

