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Servidores do TRE-BA
deliberam
série de ações contra a terceirização –
CAMPANHA SERÁ EM TODOS OS ÓRGAOS
Na quinta-feira (05), o SINDJUFE-BA se reuniu com servidores
no saguão do TRE-BA para tratar do avanço da terceirização no órgão, atingindo setores como o de pagamento de pessoal e segurança.
Por unanimidade, uma série de propostas foram deliberadas pelos
presentes na assembleia, como a criação de uma Resolução que exponha a contrariedade dos servidores a esse processo, e uma campanha no TRE e nos demais órgãos, já que esse problema atinge a todos.
O SINDJUFE-BA ressalta que respeita os trabalhadores terceirizados no exercício de suas atividades, porém, exige a abertura de concurso e que eles possam participar como concursados e não ligados a empresas que só visam lucro através da
exploração da mão de obra e precarização dos serviços. A comissão criada já se reuniu e tem outra reunião marcada para seguir com o trabalho.

TRT 5: Em assembleia, servidores
deliberam buscar redução de jornada

ABRIL DE 2018
Outros assuntos:
Permuta:
O SINDJUFE-BA está buscando a administração do órgão para discutir o
motivo dos pedidos de permuta estar sendo indeferidos. Em nossa pesquisa,
constatamos que 17 Tribunais inclusive o TSE estão deferindo os pedidos.
Corte de Ponto do dia 30/04

O SINDJUFE também atuou em relação à possibilidade de corte de ponto de servidores lotados em cartórios que funcionam nas
dependências do TJ caso esses não trabalhassem no dia 30/04.
Isso porque a portaria n° 148/2018 impede folgas nesse período. Mas felizmente o TRE reviu o corte já que quando o servidor
não dá causa à ausência, esta não pode lhe ser imputada. O órgão pediu a compensação, segundo o TJ, mas também isso consideramos inapropriado já que a ausência não foi voluntária.

SINDJUFE-BA realiza debate sobre
assédio moral em Alagoinhas e
Feira de Santana

Em assembleia setorial realizada no dia 22/03 os servidores/as discutiram
as demandas locais do órgão.
Com o objetivo de defender a Justiça do Trabalho que vem constantemente sofrendo ataques e sucateamento em seus serviços, o SINDJUFE
-BA pretende realizar mais atos e campanhas focando no importante papel
que este Tribunal cumpre na defesa dos trabalhadores. Os outros assuntos
como atendimento no balcão e pausa, além de acompanhar a troca do prédio do comércio onde hoje funcionam as Varas serão tratados no Comércio.
Já sobre saúde foram informadas as gestões do sindicato para que o TRT
efetive o convênio com o plano SAÚDE CAIXA, o que já foi encaminhado
com sucesso e os servidores a partir de agosto terão mais essa cobertura.
Com relação à jornada de trabalho, os servidores deliberaram buscar
formas de reduzi-la a fim de preservar a saúde dos trabalhadores, e lembraram que o sindicato e os servidores do órgão realizaram um intenso trabalho com relação a redução de jornada de trabalho no TRE obtendo Vitória.
Ao final foi exibido um vídeo sobre “O DIREITO DE SER DIFERENTE”, que trata da questão de gênero, e servido lanche.

SINDJUFE-BA ganha recurso e
impede reajuste abusivo de plano de
saúde para servidores do TRE-BA
Por meio de ação individual contra plano de saúde, a Assessoria Jurídica do SINDJUFE-BA, representado pelo advogado Dr. Cláudio Andrade,
ganhou mais uma causa que impede os reajustes abusivos por mudança
de faixa etária para uma filiada que utiliza o plano de saúde Sul América.
O Sindjufe-Ba entende que a saúde não deve ser tratada como mercadoria e vem combatendo todo tipo de reajuste abusivo contra seus representados, e lutando em defesa do SUS. Os servidores do TRE reivindicam a criação de um Plano de Saúde de Autogestão para o Órgão na Bahia a exemplo
do TRT5, TRF1, e JM. O sindicato está acompanhando esse trabalho e em
breve chamará os servidores para tratarem mais uma vez desse assunto.

No dia 26 de abril, o sindicato esteve em Alagoinhas e Feira de Santana. O evento tem como palestrante o servidor Isaac Oliveira e será
estendido a outras Cidades.
O SINDJUFE-BA retomou o combate ao assédio após a pesquisa
realizada pelo SINTRAJUFE-RS ter atestado que 82% dos trabalhadores do PJU no RS ter denunciado ter sofrido algum tipo de assédio. Na
certeza que isso não ocorre apenas no RS, o trabalho foi reforçado na
Bahia.
O sindicato orienta ao servidor que denuncie, e garante sigilo absoluto em todo o processo.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
SINDJUFE-BA marca presença no Fórum Social Mundial 2018
Completando 12 anos em 2018, o Fórum Social Mundial
chegou pela primeira vez em Salvador reunindo baianos, soteropolitanos e pessoas do Brasil e do mundo em um espaço
democrático, para discussão de temas relevantes para o povo
em todo o mundo. Este ano o evento tem como tema “Resistir
é criar, resistir é transformar”. Segundo os organizadores, cerca de 60 mil pessoas participaram.
O SINDJUFE-BA participou mais uma vez do evento, ao
lado do Núcleo Baiano da Auditoria e outras Entidades na “Tenda da Unidade”, trazendo para o público palestras, debates e
documentários. No primeiro dia do evento (13), foi exibido às
18h o documentário “Andes 30 anos” e às 20h, a coordenadora do SINDJUFE-BA, Denise Carneiro, debateu sobre sindicalismo e luta das mulheres, informando a presença feminina na
história dos movimentos sindicais e como isso foi fundamental
para as agendas coletivas dos trabalhadores. Porém, as falas
deixaram claro que quase 90 anos da entrada das mulheres
nos sindicatos ainda existem problemas como machismo e
assédio no interior da maioria das entidades. “isso também é
luta da classe, e só os sindicato assumindo esse papel é que
se pode mudar as relações de poder na sociedade e acabar
com o feminicídio”, defendeu Denise.
No dia 14, durante a noite, a coordenadora Heve Estrela,
debateu sobre o sindicalismo no serviço público. Heve lembrou
o estabelecido na LEI Nº 7.783/1989, e as consequências da
terceirização no serviço público e a importância do servidor se
reconhecer como um trabalhador”.
Já no dia seguinte (15), pela manhã foram prestados também homenagens no FSM18 a vereadora assassinada no
Rio de Janeiro, Marielle Franco. Á tarde o Núcleo Baiano de
Auditoria trouxe para a mesa o Sistema da Dívida no Brasil,
América Latina e Caribe, contando com representantes do
movimento pela auditoria no Haiti, Colômbia, Argentina e Venezuela.
As 19h, o coordenador do sindicato, Lourival Matos participou do debate sobre precarização do serviço público, na
pauta, assuntos como cortes orçamentários nos tribunais e
seu reflexo nas condições de trabalho foram destacados pelo
coordenador.

Ato em homenagem a Marielle Franco reúne
2mil em Salvador

NÚCLEO BAIANO lança blog para facilitar
entendimento sobre a dívida pública
Para facilitar o entendimento sobre o processo de endividamento do Brasil, sobre o “sistema da dívida”, o Núcleo
Baiano da Auditoria Cidadã da Dívida Pública criou um blog
chamado “Descomplicando a dívida”. Com isso o público em
geral terá acesso a informações de forma simplificada do
processo de endividamento nacional, que joga nas costas do
brasileiro o peso das consequências dessa dívida.
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 nacional: https://auditoriacidada.org.br/.

No dia 20 de Março, milhares de pessoas em todo Brasil se
reuniram em diversos estados para pedir justiça e celeridade
nas investigações no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). Cartazes lembravam que a vereadora era
mulher, negra, lésbica e ativista, e isso selou seu fuzilamento
bárbaro. No dia 14 de abril outros atos aconteceram em todo
o País, e até fora do Brasil apontando que esse atentado não
calará a voz do povo, e exigindo punição para seus autores.
Em Salvador os ato vem sendo organizados em reuniões
no Bar Caras e Bocas - local que é frequentado em sua maioria pelo público LGBT e vem sofrendo ataques preconceituosos
pela vizinhança -, A coordenadora Denise Carneiro e Heve Estrela vem participando desse assunto.
Os atos em homenagem a Marielle e Anderson Gomes
segue como um front para confirmar que mais do que nunca,
Marielle estará sempre PRESENTE ao lado dos trabalhadores,
negros, mulheres e LGBT.

SINDJUFE-BA completa 16 anos
Em 2002, exatamente no dia 1º de Maio – dia em que também é comemorado o dia do trabalhador-, nascia o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia
– SINDJUFE/BA. A entidade foi criada em uma assembléia
no auditório do Sindicato dos Bancários da Bahia, localizado
na Avenida Sete de Setembro, Salvador – Bahia, em que participaram os associados do Sindicato dos Trabalhadores da
Justiça do Trabalho da 5ª Região (SINTRAB), o Sindicato dos
Funcionários da Justiça Eleitoral – SINDJUSE e a Associação
dos Servidores da Justiça Federal – ASSERJUF.
O SINDJUFE-BA já nasceu forte, reunindo as experiências dos sindicatos e militantes que lhe deram origem.
16 anos não são 16 dias ou 16 minutos. São 16 anos de
luta, de resistência na defesa dos trabalhadores do Poder Judiciário.

Receba notícias em tempo
real: ADICIONE NOVO NÚMERO E
PARTICIPE DA LISTA DE
TRANSMISSÃO
O SINDJUFE-BA dispõe de diversas ferramentas de comunicação para
deixar os trabalhadores/as do PJU informado/a de tudo o que está ocorrendo. De todas as ferramentas de comunicação, sem dúvida a mais rápida e
“limpa” são as LISTAS DE DISTRIBUIÇÃO. Se você ainda não faz parte desta lista, mande mensagem para o número (71) 99233-3219 informando seu
nome, Cidade e órgão onde trabalha.
Além dela, o sindicato ainda utiliza o Facebook, Instagram e grupos
de whatsapp, e e-,mail (para receber
newletter, mande mensagem para imprensa@sindjufeba.org.br informando
e-mail e órgão).

Servidores da JFBA
comemoram a revogação da
portaria da refrigeração
Essa é outra vitória da atuação do
SINDJUFE-BA e dos trabalhadores!
Como resultado da reunião ocorrida no
dia 14/03 entre a Comissão eleita, SINDICATO, e a Direção do Foro da Seção Judiciária da Bahia, a Portaria n° 5429792
foi alterada e o período de funcionamento
dos aparelhos de refrigeração volta ao horário anterior.
Essa alteração foi bem recebida pelo
SINDJUFE-BA que tem se empenhado na
luta por melhor condições de trabalho dos
servidores.
O sindicato continua atento às outras
demandas e em breve, marcará nova assembleia.

SALVADOR SEDIARÁ A XXII
PLENÁRIA NACIONAL DA
FENAJUFE
De 2 a 5 de agosto de 2018, Salvador será
palco dos debates da XXII Plenária Nacional da
Fenajufe. A cidade sediará o evento com pautas que interessam aos trabalhadores, principalmente do PJU e MPU, e ocorrerá no Bahia
Othon Palace Hotel, em Ondina.
Entre os assuntos a serem discutidos na
XXII Plenária Nacional estão a precarização e
o desmonte do PJU e MPU, Campanha salarial,
condições de trabalho e as principais bandeiras
de luta da classe.
As pautas serão debatidas junto à análise
da conjuntura atual que é marcada por intensos ataques aos serviços e servidores públicos
brasileiros, contendo como pano de fundo o
desmonte do Estado e ofensiva do conservadorismo e obscurantismo.

