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CÂMARA ACABA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL
LUTA SEGUIRÁ NAS RUAS!

O fechamento desse informativo ocorreu dois dias depois do texto-base do desmonte da Previdência ser aprovado na Câ-
mara dos Deputados. Para essa aprovação, o governo Bolsonaro liberou mais de 2 bilhões de reais às vésperas da votação 
marcada pelo maior leilão de votos já visto no Congresso Nacional para retirar diretos dos trabalhadores. Grande parte 
desse montante nem sequer havia sido liberado pelo próprio Congresso como prevê a LDO e por isso foi alvo de várias 
ações no STF. A “nova política” prometida por Bolsonaro não parou aí: seguindo Temer que liberou trilhões de reais em 
isenções a petrolíferas em 2018, Bolsonaro perdoou mais de 80 bilhões de dívidas previdenciárias de ruralistas, e declarou 
ser contra a taxação das grandes fortunas. Isso prova que não se trata de problema de caixa, e sim de decisão política!

Acesse a versão digital:

www.sindjufeba.org.br

TUDO PARADO!

DEFESA DA EDUCAÇÃO 

Dia Nacional de 
Luta em defesa 
da Educação

LUTA CONTRA O FIM DA PREVIDÊNCIA DIA DO BASTA

O povo nas ruas SINDJUFE-BA
SEGUE EM 
DEFESA DO TRT

40 mil pessoas 
participaram do ato

Manifestação ocupou 
as ruas e chegou à 
região do Shopping da 
Bahia. Dia 13/08 tem 
mais
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“DIAS DE LUTA, DIAS DE GLÓRIA”

DEBATES
Para esclarecer aos colegas sobre o que estava acontecendo no 
País, fizemos o CICLO DE DEBATES, ao longo desses 3 anos. 
Temas como “FUMPRESP”, os “Rumos da FENAJUFE”, “Dívi-
da Pública”, “Reforma Trabalhista”, “Saúde não é mercadoria”, 
“Assédio Moral”, e debates entre colegas que sairam candidatos 
nas eleições, etc, alguns levados também para o interior do Es-
tado.

DESTAQUE NA ATUAÇÃO
O SINDJUFE-BA foi testado duramente nesse período e se sa-
grou reconhecido local e nacionalmente dentro e fora da ca-
tegoria. Participamos decisivamente na criação do FONASE-
FE-BA e do Comitê Baiano em Defesa da Previdência Pública, 
fortalecemos o Núcleo Baiano pela Auditoria Cidadã (criado 
pelo SINDJUFE-BA em 2014), atuamos no Fórum das Centrais 
Sindicais onde participamos na direção dos atos unificados, 
tensionamos a nossa Federação para não sucumbir à sedução 
de “olhar para o umbigo” ou de “construir botes salva-vidas” 
e sair da luta geral, pois sabemos que não há botes que salvem 
dos tsunamis e que sem um corpo inteiro, não haverá umbigo 
algum. Estabelecemos um contrato para estar na Rádio Metró-
pole aos sábados, quinzenalmente, defendendo os servidores e 
ajudando muito na campanha contra a reforma da previdência. 
Nas Plenárias da FENAJUFE fomos sempre elogiados pelo tra-
balho.

FESTAS POPULARES, CONVÊNIOS, LAZER 
Atuamos nas lutas gerais sem nos furtar das lutas específicas 
nem dos momentos de lazer. Levamos nossas pautas s festas 
populares como a Mudança do Garcia, Cortejo ao 2 de Julho, 
Lavagem do Bonfim etc. Este ano o Bloco criado pelo SINDJU-
FE-BA `”Ninguém solta a mão de ninguém” alcançou mais de 
250 participantes e foi considerado o maior bloco de protesto 
do carnaval baiano de 2019. Além disso tivemos festas e mais 
convênios para os filiados, como pequenos ganhos indiretos.
Isso e outras ações fizeram o SINDJUFE-BA estar entre os sin-
dicatos com maior proporção de filiados! 

TRANSPARÊNCIA E DEMOCRACIA NA PALMA DA MÃO
Essa gestão inaugurou a divulgação da AGENDA da diretoria, 
para o servidor ficar sabendo onde estava a coordenadora libe-
rada, no dia a dia, e quais as atividades onde o SINDJUFE-BA 
estava inserido. Essas e as principais notícias são transmitidas 
pelo e-mail, whatsapp, facebook, instagram, semdo também 
publicadas além no site, com periodicidade semanal. Agora, o 
novo Aplicativo do SINDJUFE-BA para celular será mais uma 
importante ferramenta de comunicação, pondo nas mãos do fi-
liado todas as informações do seu sindicato. São informativos 
gerais, chamadas para atividades, informações financeiras de-
talhadas, enquetes, agenda, informações sobre ações judiciais, 
chat on line e ainda propicia votação on line para filiados/as do 
interior, existindo desde 2018. Baixe no PLAY STORE e utilize. 

A LUTA SEGUIRÁ
A história não tem fim, e não é linear. Então, apesar dos inúme-
ros retrocessos e da perda de direitos conquistados com luta, 
nunca desistiremos. E graças a essa resistência a situação não 
está ainda pior para os trabalhadores. Se com o sindicato não 
está bom, sem ele seria ainda pior. Por isso é fundmental estar 
filiado e participando das atividades: um sindicato forte é escu-
do forte a nos defender dos mais diversos ataques.
 
O SINDJUFE-BA cumpriu sua missão nesses 3 anos, com gar-
ra, firmeza, democracia e transparência, e assim precisa seguir!

SERVIDOR: FILIE-SE, PARTICIPE, FISCALIZE! 

Nesses 3 anos a categoria viveu os maiores e mais duros desafios 
de toda a sua história. Antes desse período as mobilizações se li-
mitavam principalmente a reajustes salariais e demandas locais, 
e a  busca por um Plano de Carreira que ainda não alcançamos. 

Este boletim pretende também lembrar os principais aconteci-
mentos para nossa categoria nesses últimos 3 anos, quando o 
SINDJUFE-BA foi testado duramente e se manteve fiel aos prin-
cípios que devem sustentar uma entidade de trabalhadores e 
trabalhadoras: fidelidade à classe, compromisso com a catego-
ria, democracia, transparência, honestidade material e política e 
respeito aos funcionários enquanto membros da mesma classe. 

Bom lembrar que parte dessa diretoria também dirigiu a luta 
histórica pelo PCCR 4 em 2014/15 que desaguou na maior greve 
da categoria. Muitas lideranças surgiram em todo esse processo, 
muita gente boa veio se somar às nossas trincheiras para esse 
novo período de luta. Os colegas do interior, que nunca foram 
tão respeitados como nesses 3 anos, corresponderam, passaram 
a participar e foram decisivos nas nossas últimas vitórias. Claro 
que tivemos derrotas, mas isso não se deu sem luta, sem enfren-
tamentos duros em todas as frentes! 

PEC DO FIM DO MUNDO
No primeiro ano de gestão, 2016, encontramos a imposição do 
aumento da jornada aos colegas do TRE para 7h, e o confisco 
de centenas de horas do banco de horas de muitos servidores, e 
em atuação firme da diretoria e servidores, logramos vitória nes-
sas duas importantes pautas. Nesse mesmo ano vimos a PEC55 
(EC97) ser aprovada logo após o impeachment. O SINDJUFE
-BA já estava na resistência e buscava convencer a alguns colegas 
sobre o que representava essa PEC DO FIM DO MUNDO, as-
sim como expunha o motivo do governo Temer ter sido instado 
ao poder naquele ano: implementar seu Projeto “A Ponte para 
o futuro” que resumia os anseios do capital rentista e grandes 
empresários nacionais e internacionais. Agora todos estão vendo 
que estávamos certos. 

IMPEDIMOS A REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE TEMER
No ano seguinte estávamos na luta contra a PEC287 (Reforma 
da Previdência de Temer). O grito #FORATEMER estava nas 
ruas em todo o Brasil e, apesar das fortes e escabrosas denúncias 
comprovadas de corrupção, ele não caiu e da forte greve geral 
de 28 de abril e do #OCUPABRASÍLIA, ele, seguro aos seus tí-
teres, ele seguiu cumprindo grande parte da sua agenda nefas-
ta: em novembro ele conseguiu aprovar a Reforma Trabalhista, 
toda construída por empresários.  Estávamos lá na Capital do 
País sendo alvo de fortíssima e covarde repressão policial, com 
gás de pimenta, balas de borracha e até munição real. Mas Temer 
não conseguiu aprovar a Reforma da Previdência, seu principal 
objetivo!!
Amparado pela escória política nacional ele se manteve, e o pior 
presidente do Brasil até então. entregou, em 2019, a faixa presi-
dencial para o próximo mandatário que em 6 meses conseguiria 
ser ainda pior do que ele.
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DIA 20 DE FEVEREIRO, dia em que o Presidente Bolsonaro entregou esse 
projeto CRIMINOSO ao Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi marcado 
por uma Plenária da Classe Trabalhadora, em frente ao prédio do INSS, 
no Comércio. No dia seguinte, Maria Lúcia Fatorelli estava em Salvador, a 
convite do Núcleo Baiano da Auditoria para realizar uma série de debates 
esclarecendo a relação entre esse Projeto e o pagamento da Dívida Públi-
ca. O primeiro debate foi no TRT do Comércio. 
Estava retomada a luta  contra a PEC de Bolsonaro.

Mas a nossa luta vem desde muito antes, contra a PEC de Temer, que con-
seguimos derrotar, com muita luta, uma forte greve geral  em abril/17 e en-
frentamento com inclusive dura repressão policial em Brasília no #OCUPABRA-
SÍLIA.

DIA 22 DE MARÇO: 
DIA NACIONAL DE LUTA!
O DIA NACIONAL DE LUTA começou às 6h da manhã na Rótula do 
Abacaxi. De lá os trabalhadores seguiram em passeata até as 
imediações do Iguatemi. Os organizadores calcularam mais de 
10 mil pessoas nas ruas naquele momento!

LUTA CONTRA A PEC 06 COMEÇOU CEDO

BANCAS POPULARES TÊM 
ALCANCE RECORDE

Com as “Bancas Populares” o SINDJUFE-BA levou a diversos locais 
da cidade o APOSENTÔMETRO do DIEESE (programa de cálculo 
do tempo de aposentadoria com e sem a PEC 06) e o abaixo assinado 
contra a PEC. Essas bancas foram montadas em frente aos órgãos, e 
em outros locais como Aeroporto, Estação da Lapa etc.

Os eventos superaram as expectativas lotando e mostrando que a 
população está atenta e começando a se mobilizar lutando pelos 
seus direitos. A 
publicação na fan 
page do sindicato 
alcançou mais de 
1,5 milhões de co-
mentários e mais 
de 540 mil com-
partilhamentos. 
Isso revela grande 
condições de luta 
contra essa refor-
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JURÍDICO 
SINDJUFE-BA possui ação da GAJ

 
O SINDJUFE/BA possui ação visando o reconhe-
cimento da Gratificação Judiciária (GAJ) como 
vencimento básico, o que tem como consequên-
cia um aumento nas parcelas remuneratórias que 
são calculadas com base no vencimento e, ainda, 
o pagamento de todas as parcelas vencidas e vin-
cendas, com os acréscimos pertinentes. 

O processo pelo nº 1007585-85.2018.4.01.3300, 
distribuído para a 11ª Vara Federal, já está em 
grau de recurso.

Ação do PSPR proposta pelo SINDJU-
FE é julgada procedente

O SINDJUFE-BA in-
gressou com ação em 
favor dos direitos dos 
servidores do judiciário 
federal com o objetivo 
de cumprir a Lei 8.112, 
que diz respeito à re-
moção pelo PSPR (Pro-
cesso Seletivo Permanente de Remoção). 
A liminar foi concedida pelo Juiz Federal da 
11a. Vara, Dr. Rodrigo Britto Pereira Lima,  
mas havia sido cassada por decisão do Desem-
bargador Federal Sousa Prudente.
 
O SINDJUFE recorreu da decisão em segun-
da instância, mas antes mesmo do recurso ser 
julgado a sentença foi prolatada em primeiro 
grau.

Assim, apesar de preservar as nomeações in-
devidamente feitas em detrimento dos servi-
dores que estão inscritos no PSPR, foi julga-
do procedente o pedido “...para  determinar  
que  na  permanência das  normas  de  LDO  
que  restringem  a  reposição  de  servidores,  a  
União (TRF1)   que  assegure  a  realização  do  
PSPR,  destinando  50%  do quantitativo   de   
cargos   públicos   que   doravante  venham   a   
ser declarados  elegíveis  em  tese  ao  PSPR  no  
âmbito  do  Estado  da  Bahia”.

SINDJUFE-BA cobra nos órgãos o  
pagamento do auxílio transporte
Após o deferimento da liminar concedendo esse 
direito aos filiados, o SINDJUFE protocolou nos 
órgãos ofício de encaminhamento da sentença e 

fez gestões buscando o pagamento. A Sentença fa-
vorável veio após 3 meses. O primeiro órgão a pa-
gar foi o TRT, mas suspendeu após alguns meses 
alegando falta de recursos financeiros, fato que foi 
denunciado à Justiça Federal e, mesmo após novo 
despacho da Juíza da 4ª Vara Federal o TRT seguiu 
sem pagar. Novamente peticionamos à Justiça e 
até o momento não tivemos resposta. O TRE-BA 
pagou logo em seguida ao TRT, assim como a Jus-
tiça Militar. A Justiça Federal foi a última a pagar e 
apenas aos filiados/as.

Por meio de processo administrativo instaurado por 
um servidor da JF para o reconhecimento do nexo 
causal entre o trabalho e as patologias diagnosticadas, 
a Assessoria Jurídica do SINDJUFE-BA, representa-
da pelo advogado Dr. Cláudio Andrade, atuou e con-
seguiu mais essa Vitória para o filiado. 

Após todos os procedimentos legalmente previstos e 
análise conjunta entre Comissão Administrativa e a 
Junta Médica Oficial, a DIREF, por meio do juiz fe-
deral Dr. Dirley da Cunha Júnior, deferiu no início 
desse mês o requerimento constante no PA SEI refe-
rente, considerando o nexo causal e já encaminha as 
providências.

O sindicato tem acompanhado diversas situações 
semelhantes em todos os órgãos e constatado a ele-
vação exponencial de casos de doença ocupacional 
moderadas e graves no corpo funcional. 

Servidor assistido pelo SINDJUFE-BA 
alcança VITÓRIA em processo admi-
nistrativo sobre doença ocupacional 

SINDJUFE-BA ganha recursos e im-
pede reajustes abusivos de plano de 
saúde

Por meio de ação individual contra o plano 
de saúde, a Assessoria Jurídica do SIND-
JUFE-BA, representada pelo advogado Dr. 
Cláudio Andrade, ganhou causa para impe-
dir reajustes abusivos por mudança de faixa 
etária.

O SINDJUFE-BA entende que a saúde não 
deve ser tratada como mercadoria e comba-
te, de forma ostensiva, todo tipo de reajuste 
abusivo, ainda mais quando se refere a filia-
dos/as que necessitem de maior assistência 
médica, como é o caso dos nossos colegas 
aposentados.

Confira trecho de uma das decisões:

“Recurso Inominado. consumidor. contrato 
de plano de saúde firmado na vigência do 
estatuto do idoso. Reajuste das mensalida-
des por mudança de faixa etária (60 anos). 
Onerosidade excessiva. Cláusula abusiva 
que coloca o consumidor em desvantagem 
exagerada frente ao fornecedor, sendo in-
compatível com a boa-fé e equidade (art. 51, 
iv do cdc). Cláusula contratual que não se 
sustenta quando examinada à luz do estatu-
to do idoso. precedente do superior tribunal 
de justiça. Devolução simples do valor co-
brado a maior. Sentença mantida por seus 
próprios fundamentos. Recurso conhecido 
e improvido [...] ”

SINDJUFE-BA consegue liminar para 
barrar a propaganda do governo

O SINDJUFE-BA, através do seu advogado 
Rodrigo Costa Araújo Souza, informa que, o 
juiz federal da 13ª Vara em Salvador, Dr. Car-
los D’Ávila, concedeu a liminar solicitada em 
ação contra a propaganda mentirosa e discri-
minatória do governo.

SINDJUFE entra com ação cobran-
do diferenças causadas por erro em 
tabela do PCCS 

 O SINDJUFE-BA ingressou uma ação para bus-
car as diferenças do reajuste previsto no Plano de 
Cargos e Salários da Lei nº 13.317/2016, solici-
tando a imediata correção dos valores pagos aos 
analistas judiciários classe C, padrão 13, a partir 
da incorporação 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 cumulati-
vos, sobre o valor originário da remuneração dos 
servidores, ou seja, os valores então constantes 
na Lei nº 12.774/12. O reajuste foi conquistado 
pelos servidores após a maior greve da história 
da categoria. Sobre os valores pagos a menor, in-
cidem parcelas como a GAJ.

Para o coordenador do sindicato, Lourival Ma-
tos, 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!”.

O SINDJUFE-BA distribuiu o processo Nº 
1006594-12.2018.4.01.3300 para a 6ª Vara Fe-
deral Cível da SJBA, solicitando que seja aplica-
do, desde junho do corrente ano, o valor de R$ 
7.514,00 para o vencimento básico do cargo de 
Analista Judiciário, classe C, padrão 13, com o 
pagamento de todos os reflexos devidos – par-
celas vencidas e vincendas, com os acréscimos 
pertinentes.

Entre em contato com o setor 
jurídico:

juridico@sindjufeba.org.br
(71) 3241-2027
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PLENÁRIA 
A XXII Plenária Nacional da FENAJUFE foi realizada 
na Bahia e o SINDJUFE-BA ampliou a participação dos  
trabalhadores baianos

Nos dias 2, 3 e 4 de 
agosto de 2018, foi 
realizada a XXII 
Plenária Nacional 
da FENAJUFE no 
Othon Palace Hotel. 
O SINDJUFE-BA, como entidade anfitriã do evento, foi representado 
pela coordenadora geral Denise Carneiro que saudou os participantes 
e parabenizou a todos os presentes.

A coordenadora ex-
planou acerca do mo-
mento delicado que os 
trabalhadores do PJU 
estão vivenciando e 
afirmou a importância 
da realização da Plená-
ria Nacional da FENA-
JUFE como forma de reforço da unidade contra os ataques, e apontou 
que só uma forte Greve Geral impedirá mais retrocessos. “Temos que 
ter a consciência de que fazemos parte da classe trabalhadora e que pre-
cisamos, todas e todos, estar na mesma trincheira de luta!”.

Temas como revogação da Reforma Trabalhista, luta contra a Reforma 
da Previdência, aumento da terceirização no PJU, EC 95 e perda do car-
go público por insuficiência de desempenho, serão algumas das pautas 
prioritárias a serem discutidas na XXII Plenária Nacional. O objetivo 
do evento é traçar planos de luta em defesa dos trabalhadores do Judi-
ciário Federal e do MPU.

Em nome de toda a diretoria colegiada do SINDJUFE-BA, foi exibido 
um vídeo de boas-vindas com uma breve explicação histórica sobre a 
data 2 de Julho e o que ela representa para a Bahia, além de um cha-
mado para momentos de reflexão, compartilhamento de experiências, 
fortalecimento da união e resistência da classe trabalhadora; feito pelos 
também coordenadores do SINDJUFE-BA, Lourival Matos e Heve Es-
trela. Os funcionários do SINDJUFE que deram apoio ao evento foram 
também muito elogiados.

 Para ampliar a participação de colegas, o SINDJUFE propôs às chapas 
de delegados – e foi aprovado – que ao invés de gastar mais de R$ 10 
mil com o custeio de 5 OBSERVADORES, que se custeasse a participa-
ção de CONVIDADOS, o que foi muito mais barato e proporcionou a 
presença de 10 colegas principalmente do interior.

O 10° CONGREJUFE APROVA PLANO DE 
LUTAS E REJEIÇÃO INTEGRAL DA PEC06

CONGREJUFE

O SINDJUFE-BA participou do 10º Congresso da FE-
NAJUFE (CONGREJUFE),  com a presença de deze-
nove delegados/as, incluindo as coordenadoras Denise 
Carneiro, Heve Estrela, Cátia Soares e o coordenador 
Alexandre Souza.  

“Esse congresso foi muito importante porque,  além de 
ter deliberado um forte calendário de lutas para de-
fender as pautas da categoria, aprovamos participar da 
GREVE GERAL no dia 14 de junho, ainda ratificamos 
posição contra o machismo e racismo, apontando o 
caminho da unidade da classe”, falou a coordenadora 
Denise Carneiro.

Outro delegado, o servidor do TRE, Juvenal Lino (Jr) 
falou que pôde ali “vivenciar mais uma das expressões 
da organização sindical da nossa categoria. Vi acertos 
e erros, disposição e cansaço. Mas sei que ali, apesar de 
alguns pontos em que cabem melhoras dos servidores, 
estava a parte mais lutadora pelas causas do PJU/MPU 
e dos trabalhadores como um todo. Saio com o pensa-
mento que foi defendido pelos colegas e pelos pales-
trantes deste congresso: Buscar a unidade, criar uma 
bagagem de conhecimento e compartilhá-la a outros”.  

Durante o CONGREJUFE, a Greve Geral em defesa 
das aposentadorias e a luta pela retomada da data-ba-
se, convocada para o dia 14 de Junho foi reafirmada 
por proposta unificada e precede o calendário em que 
está previsto acompanhar o julgamento dos quintos e 
da data-base, no Supremo Tribunal Federal (30/05 e  
13/06, respectivamente).

Foi aprovada ali participação dos presentes no ato do 
dia dos trabalhadores (1º de maio) no Anhangabaú 
para onde os congressistas se dirigiram, nos ônibus da 
Fenajufe e Sintrajud.

“Após tantos anos afastados do movimento sindical 
por motivo de saúde, foi muito bom participar do 10° 
CONGREJUFE. Principalmente neste momento po-
lítico em que o Governo Federal tenta nos responsa-
bilizar (trabalhadores públicos) pela crise econômica. 
Aprovado o plano de lutas, nossa tarefa agora é unifi-
car a base para construir uma greve geral que possibi-
lite a redução de danos”. - Contou Fátima Coutinho, 
servidora do TRE-BA.

Grupo de Dança Indígena
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RETROSPECTIVA 
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 pesso-
as do Brasil e do mundo em um espaço democrático, para a discussão 
de temas relevantes para pessoas de todo o mundo. Este ano o evento 
teve como tema “Resistir é criar, resistir é transformar”. Segundo os 
organizadores, participaram mais de 60 mil pessoas.

O SINDJUFE-BA participou do evento ao lado do Núcleo Baiano 
da Auditoria na “Tenda da Unidade”, composta por outras entidades 
como a ASSIBGE, SINASEFE, ANDES, ADUNEB, CSP-CONLU-
TAS, FÓRUM DAS ADS, trazendo para o público palestras, debates, 
documentários, venda de materiais da Auditoria Cidadã etc. 

No primeiro dia do evento (13), às 18h foi exibido o documentário 
“Andes 30 anos” e às 20h, a coordenadora do SINDJUFE-BA, Denise 
Carneiro, debateu sobre Sindicalismo e luta das mulheres, informan-
do sobre a presença feminina na história dos movimentos sindicais 
e como isso foi fundamental para as agendas coletivas dos trabalha-
dores. Porém, as falas deixaram claro que apesar de quase 90 anos 
desde a entrada das Mulheres nos sindicatos, ainda existem proble-
mas como machismo e assédio no interior da maioria das entidades. 
Esse fato dificulta a unidade na luta contra o feminicídio. “a luta das 
mulheres não é apenas para as mulheres. 

Nós participamos ativamente da resistência da classe, defendendo di-
reitos sociais, direitos trabalhistas, direitos das crianças, dos idosos, 
democracia, direitos humanos, e, claro, direito pela igualdade entre 
todos e todas, independente de sexo, gênero, orientação sexual, op-
ção religiosa etc. Isso é ser feminista!” defendeu Denise.
E no dia 14, após o ato em homenagem a MARIELLE FRANCO (ver 
quadro), a mesa sobre a crise social e perspectiva para os trabalhado-
res contou com a participação de Luís Antônio (SINASEFE), Cassius 
Brito (ASSIBGE), Caroline Lima (ANDES) e Zozina Almeida (CSP 
CONLUTAS). Durante a noite, a coordenadora Heve Estrela, deba-
teu sobre o sindicalismo no serviço público. Heve lembrou o estabe-
lecido na Lei nº 7.783/1989, e as consequências da terceirização no 
serviço público e qual o objetivo disso: “defender o serviço público 
feito exclusivamente pelo servidor concursado é defender, não o ser-

vidor, e sim o povo que usa o serviço! O mesmo é verdade nas empre-
sas privadas, terceirizar em larga escala é precarizar!”.

O Núcleo Baiano de Auditoria trouxe para a mesa das 15h, o debate 
sobre o SISTEMA DA DÍVIDA no Brasil, América Latina e Caribe, 
representantes do movimento pela auditoria no Haiti, Colômbia, Ar-
gentina e Venezuela, além de representantes da coordenação nacio-

nal da Auditoria Cidadã, chamado CADTM (COMITÊ PELA ANU-
LAÇÃO DAS DÍVIDAS ILEGAIS NO MUNDO).

Às 19h o coordenador do sindicato, Lourival Matos, participou do 
debate sobre precarização do serviço público, e na pauta estavam 
também assuntos como cortes orçamentais nos tribunais e condições 
de trabalho, que foram destacados pelo coordenador.

Ato em homenagem a Marielle Franco

No dia 15, pela manhã, no FSM18, também foram prestadas homenagens 
à vereadora assassinada no Rio de Janeiro no dia anterior, Marielle Franco 
(PSOL), mais uma vítima do sistema, que não quer lutadores contra ele. 
Marielle era relatora da Comissão da Câmara de Vereadores que acompa-
nhava a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, e havia 
denunciado as ações truculentas da Polícia Militar na comunidade de Aca-
ri. Sua atuação era reconhecida até fora do País pela sua firmeza em defesa 
do povo pobre e contra as milícias no Rio de Janeiro. Ela foi morta quando 
voltava para casa, no bairro da Tijuca, após participar de um evento ligado 
ao Movimento Negro. O motorista do veículo, Anderson Pedro Gomes, 
também foi morto.

BÁRBARO ASSASSINATO CHOCOU O BRASIL 
E O MUNDO

O bárbaro crime foi manchete por vários meses em todo o mundo e ainda 
é. A hashtag “#QUEMMATOUMARIELLE” alcançou recordes de posta-
gens. Apenas um ano depois do assassinato a Polícia Civil do Rio de Janei-
ro e o Ministério Público do Estado anunciaram a prisão de dois suspeitos. 
Foram eles o PM reformado Ronnie Lessa, e o ex-policial militar Elcio 
Vieira de Queiroz, de 46. Segundo os investigadores, Lessa efetuou os dis-
paros contra Marielle e Anderson, enquanto Queiroz dirigia o veículo de 
modelo Cobalt usado durante o ataque. 

De acordo com as promotoras Simone Sibílio e Letícia Petriz (MPE/RJ), 
que estão à frente da investigação, os motivos que levaram ao assassinato 
de Marielle e Anderson estavam ligados às causas que a vereadora defen-
dia. Ronnie Lessa mora no mesmo condomínio onde morava Jair Bolso-
naro (hoje Presidente da República), na Barra da Tijuca. Em 1998, Les-
sa recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj). A mostra de ad-
miração foi concedida 
pelo ex-deputado Pedro 
Fernandes Filho, já fa-
lecido, e avô de Pedro 
Fernandes Neto (PDT), 
atualmente secretário 
de Educação do gover-
nador Wilson Witzel 
(PSC). 

O autor da moção tam-
bém é pai da vereadora 
Rosa Fernandes (MDB). 
Já Elcio Queiroz, acusa-
do de dirigir o Cobalt utilizado na ação que matou Marielle e Anderson, 
foi expulso da PM em 2016 por fazer segurança ilegal em uma casa de 
jogos de azar no Rio.

A vereadora, conhecida internacionalmente pela sua atuação em defesa 
dos direitos humanos, assassinada barbaramente no Brasil, vem sendo ho-
menageada em todo o mundo, que ainda espera saber #QuemMandouMa-
tarMarielle e exige punição justa para esse crime.
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RETROSPECTIVA 
VOLTA DA JORNADA DE 6 HORAS E 
DO REGISTRO DO BANCO DE HORAS  
ANTIGO - Vitória histórica!

SINDJUFE-BA solicita gestões dos  
Órgãos junto ao STF para convocação 

de Mesa de Negociação Nacional  

O SINDJUFE-BA oficiou em 2018 ao TRT 5, JFBA, TRE-BA e à Justiça Mi-
litar no Estado solicitando que os Tribunais reivindiquem ao STF a instala-
ção de uma mesa de negociação nacional com a categoria. A última parcela 
do reajuste do PCS seria (como foi) em janeiro/19 e os trabalhadores do 
PJU reivindicam o direito à DATA BASE sempre negado.
Para o SINDJUFE-BA, é importante que seja oportunizado aos servidores 
a discussão a respeito de suas demandas e a chance de ccobrar as legítimas 
pautas dos trabalhadores e trabalhadoras do PJU.

■ PL 6613
Ainda nessa 
tentativa de 
mesa de nego-
ciação, a coor-
denadora do 
SINDJUFE-BA 
Denise Carnei-
ro, o coorde-
nador do SIN-
TRAJUFE-RS e 
da FENAJUFE 
Cristiano Moreira e o coordenador do SITRAEMG Paulo José, entregaram, 
em Brasília, ao deputado federal Leonardo Quintão (MDB/MG), relator do 
PL 6613/2009, documento no qual solicitam que “sejam destinados esfor-
ços para a busca de instalação de Mesa de Negociação do Supremo Tribunal 
Federal com a representação nacional dos Trabalhadores, a FENAJUFE”.
O mesmo pedido foi feito aos Tribunais baianos para as dicussões de pau-
tas locais. Apenas no TRE o processo se iniciou e vem funcionando.
“O parlamentar salientou as dificuldades orçamentárias do país no atual 
momento, mas concordou que o debate sobre as reivindicações é o mínimo 
esperado em uma necessária relação democrática com as entidades. Assim, 
concordou e se comprometeu a enviar, ainda essa semana, o ofício ao Su-
premo pedindo a instalação de negociação com a FENAJUFE. É mais um 
avanço na árdua luta que teremos que travar exigindo que os órgãos que se 
reivindicam produtores de Justiça ouçam, antes de qualquer coisa, os seus 
servidores”, afirma o relato dos dirigentes sindicais.

Tanto no documento entregue a Leonardo Quintão, quanto na conversa 
transcorrida na reunião, os dirigentes ressaltaram que o STF não tem re-
cebido a Federação Nacional da Categoria nem tampouco responde a uma 
solicitação, feita ao final do ano passado, pela instalação de uma mesa de 
negociação na qual, entre outros temas, a questão da reposição salarial seja 
debatida.

■ PL 459
Na oportunidade, acontecia na CFT da Câmada dos Deputados uma audi-
ência pública tratando do PL 459 referente à securitização da dívida públi-
ca. Esse PL de autoria do Senador José Serra prevê a criaçao de um sitema 
de SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, com licitação de uma em-
presa financeira privada para gerir os fundos públicos, cuja prioridade será 
o pagamento da dívida, e não a gestão da máquina pública. Resumindo: a 
maior parte dos recursos oriundos dos impostos irão para essa empresa, 
que efetuará os pagamentos financeiros e só após isso, fará retornar aos 
cofres públicos os recursos para a manutenção da máquina. Caso, após o 
pagamento das despesas com a dívida pública, não haja sobra de recursos, 
todas as despesas públicas incluindo as primárias - como salários, aposen-
tadorias e pensões estarão comprometidas.

A coordenadora Nacional do Movimento pela Auditoria Cidadã, Maria 
Lúcia Fatorelli, vem atuando firmemente contra esse Projeto, que já está 
sendo implementado em alguns Estados e nesses, em vários meses os salá-
rios e aposentadorias estão sendo parcelados. 
A Grécia foi o prmeiro País a aprovar esse sistema. vindo a quebrar em se-
guida. O Brasil desde aquela época foi indicado para ser o 2º País a adotar 
o sistema.

O primeiro encontro para tratar 
dessas demandas foi realizado no 
dia 08/05/2018. A reunião ocor-
reu no TRE-BA. Representando o 
SINDJUFE-BA, esteve presente o 
coordenador Lourival Matos e o ad-
vogado da entidade, Magno Teixei-
ra. Pelo TRE compareceram a diretora geral à época, Fabíola Mazei Vitória 
e assessorias.

Questionada pelo sindicato sobre o avanço da terceirização no órgão, a 
diretora geral à época esclareceu que o tema em questão não abrange o 
órgão por completo, apenas alguns setores, e que isso não começou agora. 
Informou também que a terceirização da atividade fim foi rechaçada pela 
administração. “O que fizemos e fazemos há muito tempo é a terceirização 
nos setores de segurança, limpeza e áreas técnicas”. O SINDJUFE-BA se 
posicionou firmemente contra a terceirização, tanto em empresas privadas 
como em órgãos públicos, por entender que a terceirização é uma forma 
de privatização e traz precarização às relações de trabalho, além de reduzir 
a oferta de vagas para concurso e de trazer outros prejuízos para o serviço 
e trabalhadores terceirizados, cuja exploração é grande. O Sindicato está 
criando uma campanha contra isso em todos os órgãos do PJU. Outros as-
suntos tratados foram o excesso de rigidez no resgistro do ponto eletrônico 
e o indeferimento sistemático dos pedidos de permutas.

O sindicato informou que essa rigidez não se justifica e que irá protoco-
lar um pedido de suspensão desse normativo que está causando grande 
insatisfação aos colegas principalmente do interior que sofrem mais com 
travamentos e quedas do sistema.

O SINDJUFE-BA já fez um requerimento e cobranças da reativação da 
Mesa de Negociação no órgão para discutir essas e outras questões (algo 
que só viria a acontecer em janeiro/2019).

DESCARTE NA VARA DO TRABALHO 
DE ITABUNA

O SINDJUFE-BA foi informado que os servidores da Secretaria da 
Unidade estavam sendo convocados para fazerem os procedimen-
tos de descarte de processos no interior da Secretaria, sem a ob-
servação dos critérios para esse tipo de serviço. A coordenadora 
Denise Carneiro foi ao local, e junto à coordenadora Cátia Soares atu-
aram no local e na Presidência do Órgão para resolver o problema.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PRECÁRIO 
NO PRÉDIO DO TRT DO COMÉRCIO

A antiguidade do Prédio tem causado problemas para os trabalhado-
res e usuários da Justiça do Trabalho. Já houve problemas com dedeti-
zação, o que exigiu atuação forte da Entidade e ajuda do então Verea-
dor Hilton Coelho, também servidor do òrgão, junto à ANVISA para 
conseguir fechar o prédio até que o problema fosse resolvido. Anos 
depois o sistema de refrigeração ficou comprometido. Mais uma vez o 
SINDJUFE atuou e conseguiu garantir, com a administração, que se o 
problema não fosse resolvido o expediente seria ainda mais reduzido.  
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SINDJUFE-BA visita trabalhadores da 
JM e promove homenagem às mulheres 

Seguindo a pauta de visita aos órgãos e ho-
menagens às mulheres, o SINDJUFE-BA 
visitou os colegas da Justiça Militar na úl-
tima quarta-feira (21) em companhia de 
Jandui, coordenador lotado no órgão. 

Os trabalhadores parabenizaram a inicia-
tiva do sindicato e demonstraram reco-
nhecer o trabalho que o SINDJUFE-BA 
tem feito, principalmente na luta contra a 
votação da reforma da previdência. 

Após ouvir informações fornecidas pela 
coordenadora Denise Carneiro, eles con-
versaram sobre algumas demandas e elo-
giaram o atendimento.

TRF1 Impõe redução 
do Expediente interno 

nas Seções e SSJs 

No dia 18/06/2019 trabalhadores/as da Justiça 
Federal se reuniram no saguão do prédio para 
discutir a respeito da mudança do expediente 
interno decretado pelo tribunal. Estranhamen-
te o TRF1 não está inserido nessa determina-
ção que impôs aos estados.Todas as falas dos/
as servidores/as reunidos/as mostraram pro-
funda insatisfação em mais esse problema que 
recai nos ombros dos trabalhadores. 
O SINDJUFE-BA já  havia solicitado uma reu-
nião com a DIREF para tratar da compensação 
da greve e saúde e aproveitou a oportunidade 
para falar sobre o assunto em questão. Uma co-
missão foi criada pelos servidores Valter Frei-
tas, Gilvan Nery, Lindoia Santana, Cristiano 
Cabral e Ilton Leão para dialogar a respeito e 
tentar estabelecer uma negociação. A Comis-
são elaborou uma série de ajustes, mas só foi 
aprovada a flexibilização da entrada no prédio. 
O SINDICATO vai atuar na solução para cole-
gas que não possam, por motivos de saúde ou 
familiares, trabalhar nesse intervalo de jorna-
da. Os servidores precisam procurar a Entida-
de imediatamente.

O SINDJUFE-BA ressalta a importân-
cia dos/as trabalhadores/as no compa-
recimento às assembleias e na partici-
pação nas atividades sindicais, com o 
objetivo de fortalecer a luta da catego-
ria.

Na visita foram distribuídos cartões e 
bombons em homenagem às mulhe-
res. Nos demais Órgãos nesse ano não 
foram feitas atividades locais no dia in-
ternacional da mulher. No dia da mu-
lher o sindicato priorizou as atividades 
unificadas junto aos movimentos so-
ciais na contrução do #8M.

Essa visita fez parte da valorização que 
a Entidade passou a praticar em rela-
ção aos colegas desse Órgão. Além das 
visitas, o SINDJUFE-BA levou à JM 
debates sobre Assédio Moral e sobre a 
Previdência, e foi criada uma Lista de 
Distribuição para melhorar a comu-
nicação com os colegas. Em resposta, 
mais servidores se filiaram à sua enti-
dade!

interior e da capital, incluindo o Sindicato; afinal, nós não somos má-
quinas que se põe onde quiser!”.

Houve registro de muita insatisfação pelo tratamento dado aos tra-
balhadores, que são sempre obrigados a resolver problemas que não 

criaram. “O TRF1 desconhece que somos 
pais e mães de família, nossos filhos estão 
nas escolas, alguns de nós possuem pais 
idosos e/ou doentes, como podem nos 
jogar para outra cidade como se fôsse-
mos meros objetos?” Houve referência 
também à criação do Tribunal em MG 
como um aspecto a ser considerado nessa 
“dança” de Unidades no nosso Estado, e a 
certeza de que essas transferências pro-

postas são apenas o começo do desmonte de toda a JFBA, como está 
acontecendo a todo vapor no TRT. Ao final foram criadas duas comis-
sões, uma de DIVULGAÇÃO e uma de ESTUDOS para se debruçarem 
sobre o tema. O sindicato solicitou audiência com a SECGE do TRF1 e 
pediu apoio à FEANJUFE para isso.

Ao final foi aprovado, entre outras propostas:
-Divulgar amplamente a situação na sociedade civil;
-Buscar os Poderes Legislativo e Executivo;
-Denunciar o desmonte da Justiça Federal da Bahia;
-Fazer estudo sobre a situação e propor alternativas;

Com auditório lotado, foi realizado no sindicato uma Assem-
bleia Setorial Extraordinária, com transmissão ao vivo via 
Youtube e Facebook, sobre um parecer da SECGE/TRF1 que 
sugere, entre outros pontos, a transferência de 3 unidades judi-
ciais da capital para o Interior do estado.

No ano passado foi criada uma Comissão de 
Magistrados para elaborar propostas para 
amenizar a disparidade existente nas Unida-
des em relação à quantidade de processos em 
todo o estado. A proposta falava em trans-
ferência de Unidades mas não previa des-
locamentos da Capital. À época o sindicato 
alertara que isso poderia acontecer, já que a 
questão não se resolveria ali, mesmo que as 
propostas fossem implementadas. O sindicato sempre defen-
deu que o número de servidores fosse proporcional ao número 
de processos, e que o direito ao PSPR fosse respeitado. Mas o 
TRF1 fez ouvidos moucos.
 
As falas dos presentes  à Setorial apontaram que as propostas 
pela COGER não solucionarão o problema grave de várias SSJs 
do interior com demanda excessiva, e criarão outros problemas 
na capital. “é aquela história do cobertor curto”, falou a coor-
denadora do SINDJUFE-BA, Denise Carneiro, e continuou 
“temos que trazer todos os servidores para essa discussão, do 

JF: PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VARAS DA 
CAPITAL PARA O INTERIOR ASSUSTA SERVIDORES
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PLANO DE SAÚDE ASSEFAZ É OBRIGADO 
A RESCINDIR CONTRATOS COM OS  

SINDICATOS EM TODO O BRASIL

Dentre os ataques que o governo Bolsonaro vem impondo 
às Entidades Classistas, a ANS notificou a ASSEFAZ para 
rescindir os contratos com os Sindicatos, dentre eles, o 
SINDJUFE-BA.

A grande maioria dos associados ao plano são lotados no 
TRE-BA, único órgão do PJU baiano que não possui Pro-
grama de Autogestão. Desde que o Sindicato foi informado 
tem feito gestões aos Órgãos para assumirem a titularidade 
do Plano para que os servidores não fiquem desassistidos. 
Já foram realizadas reuniões com a adminsitração dos Ór-
gãos na Bahia e em Brasília com a gerência geral do Plano, 
sendo o SINDJUFE representado pelo coordenador Louri-
val Matos. Os servidores têm participado dessas ações. 

O TRE-BA foi o primeiro que se dispôs a assumir a titula-
ridade, só aguardando a retificação da Minuta do Contra-
to. A JFBA também acenou com a possibilidde desde que 
sejam retificados alguns termos na Minuta. O TRT5 foi o 
único que indeferiu de imediato a solicitação. 

A ASSEFAZ forneceu um dilatamento do prazo para resol-
ver a questão. O SINDJUFE-BA segue acompanhando.

SAÚDE FOI TEMA 
RECORRENTE NO TRE

 

O SINDJUFE-BA 
segue com a discus-
são sobre um tema 
bastante sensível 
aos trabalhadores 
da Justiça Eleitoral 
da Bahia: saúde. 

A carência por um Programa de Autogestão tem afligido os 
trabalhadores do Órgão. Mas é um tema complexo princi-
palmente nesse período de desmonte do serviço público que 
vem sendo implementado principalmente nesses últimos 3 
anos. 

Instado pelos servidores o sindicato elaborou ENQUETES, 
ASSEMBLEIAS e DEBATES sobre o tema, e em uma dessas 
Assembleias foi criada uma Comissão para estudar o assunto, 

dada a sua complexidade. Nessa 
Assembleia foi aprovado que os 
servidores querem um progra-
ma de autogestão no Órgão, mas 
que antes, seria preciso um estu-
do aprofundado do tema. 

O sindicato realizou uma série de debates sobre o tema. Em 
um deles estavam presentes os servidores do TRT5 José Ses-
telo, ex-presidente da ABRASCO (Associação Brasielria de 
Saúde Coletiva), e André Liberato (TRT 5 Saúde). A coorde-
nadora do Plano do MPU Maria José Dantas (Plan-Assiste 
do MPU) e o CREMEB representado pelo médico Raimun-
do Pinheiro. 

A coordenadora Denise Carneiro abriu o debate falando que 
a ideia inicial para o trabalho da Comissão eleita em assem-
bleia era estudar a 
viabilidade da cria-
ção do programa de 
Autogestão, mas as 
inúmeras queixas 
dos servidores sobre 
o tema levou à am-
pliação 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 trabalho e 
relação laboral; e o elevado número de adoecimentos 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 implantações de programas de au-
togestão em órgãos do setor público, foram alguns destaques 
do debate. Todos eles apontaram que sob o aspecto prático, 
a autogestão é a melhor solução para os trabalhadores do ór-
gão que necessitam de assistência médico-hospitalar para si 
e seus dependentes, mas os desafios são muitos e todos os 
riscos precisam ser estudados e enfrentados. Outro aspecto 
que não pode ser desconsiderado foi o trazido por Sestelo: 
“saídas individuais são meros paliativos, que não sobrevive-
rão sem o SUS. Por isso qualquer solução para saúde  passa 
necessariamente pela defesa do SUS”.

Em outro debate contamos com a presença de Representan-
tes do TRE do Pará (onde existe esse tipo de Plano), do Mé-
dico do Trabalho do SINTRAJUFE-RS (um dos responsáveis 
pela Pesquisa ampla sobre Saúde dos trabalhadores do PJU 
naquele Estado) e da Dentista e Professora Lana Blanche, 
diretora à época 
do ANDES-SN. 
A pesquisa de 
saúde apresenta-
da pelo médico do 
SITRAJUFE mos-
trou dados alarmantes sobre a elevação do índice de ado-
ecimentos da categoria e também sobre assédio moral. A 
representante do programa de autogestão do TRE-PA mos-
trou que o serviço lá é elogiado pelos servidores. 

Em outra orportunidade, 
também na Sala de Ses-
sões, outro debate foi fei-
to com  mostra de vídeo 
sobre Saúde do Trabalho, 
elaborado pelo TRT5.
No vídeo ficamos sabendo que servidores novos são a maio-
ria dos atingidos por doenças ocupacionais dado a intenção 
deles em “mostrar produção” e trabalharem além do que 
permite o corpo. 

O TRE em seguida informou a licitação de um Plano de 
Saúde para os trabalhadores do Órgão. O Plano é privado 
e deve ser implementado para suprir uma grave lacuna na 
assistência à saúde do Órgão. Mas os estudos precisam con-
tinuar. 
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CICLO DE DEBATES E CESTA DE CULTURA 
E CONHECIMENTO

SINDJUFE- BA promove palestra com Maria 
Lúcia Fatorelli no TRT5 

 O TRT – Comércio - recebeu no dia 21/02/2019 às 13h, a pa-
lestra “A Previdência e a Dívida Pública”, com a presença das 
palestrantes: Maria Lúcia Fatorelli, Auditora Fiscal aposentada e 
Coordenadora Nacional do Movimento pela Auditoria Cidadã 
da Dívida Pública e Priscila Martins, Professora do IFBA, eco-
nomista com Mestrado pela UFBA, Integrante do Movimento 
pela Auditória Cidadã da Dívida - Núcleo Baiano -, e do Comitê 
pela Anulação das Dívidas Ilegítimas (CADTM). Focou como 
tema principal na Previdência e as questões de securitização.

Foi enviado mais um alerta a todos os Deputados Estaduais e 
Federais, que terão a responsabilidade de votar esse projeto, que 
trata da legalização de esquema fraudulento que desvia a arre-
cadação tri-
butária e 
gera dívida 
pública ile-
gal, trans-
f e r i n d o 
r e c u r s o s 
p ú b l i c o s 
para o setor 
financeiro”.
 
As palestras 
prosseguiram por mais dois dias consecutivos levando conheci-
mento para outros públicos. No dia 22 às 9h no IFBA e às 18h no 
Sofá da Casa Ninja. No dia 23 no CEPE do Jd. Armação (clube 
2004). Os eventos superaram as expectativas lotando e mostran-
do que a população está atenta e 
começando a se mobilizar lutan-
do pelos seus direitos.

No dia 07/02/2019, o 
SINDJUFE-BA levou 
para os/as servidores/as 
da Justiça Militar a pa-
lestra itinerante sobre 
Assédio Moral. A pales-
tra que já foi realizada 
em algumas cidades e 
em alguns Órgãos, foi 

ministrada pela professora Petilda Vazquez (especialista em 
Relações de Trabalho pela Universidade de Madison/EUA com 
atuação nas áreas de Relações de Trabalho, Democracia, Assé-
dio Moral, Saúde, Segurança do Trabalho, dentre outras).

A professora agradeceu o convite e também parabenizou o 
SINDJUFE-BA pela iniciativa e pelo trabalho que vem sendo 
realizado.  Vazquez fez um breve histórico da existência da so-
ciedade e uma macro análise do tempo que se vive caracteriza-
do pela desumanidade na lógica corporativa em que se retira a 
capacidade de singularidade do indivíduo.

Ao falar sobre metas e busca por resultados, a professora afir-
mou que a pressão no trabalho vem em todos os níveis e que o 
impacto sobre a saúde mental do trabalhador é grande poden-
do trazer danos irreversíveis. Por isso é crucial atenção, sen-
sibilidade, solidariedade e ação coletiva para acabar com essa 

prática.

Denúncia e luta 
coletiva
Se você se sen-
te assediado/a, 
procure o sin-
dicato e relate a 
situação.

Palestra sobre a PEC 06 também 
aconteceu na JM
Essas palestras na JM vem se somar à intencao do sindicato de 
dar mais Atenção a esse ramo do PJU, o menor da Bahia, mas 
nem por isso o menos importante. 

Palestra itinerante sobre Assédio 
Moral chega à Justiça Militar
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SINDJUFE-BA 
PROMOVEU 
DEBATE ENTRE 
TRABALHADORES 
PÚBLICOS 
CONCORRENTES 
A CARGOS
ELETIVOS
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No Dia da Família, SINDJUFE-BA realiza 
debate sobre Previdência e Dívida Pública 

Na dia 22/05/2019, a super-
visora do DIEESE Ana Ge-
orgina e a coordenadora do 
SINDJUFE-BA e do Núcleo 
Baiano da Auditoria Cidadã 
Denise Carneiro, participa-
ram do evento em homena-
gem ao Dia da Família com 
os aposentados e aposenta-
das da categoria, no auditório da sede do sindicato.

Ana Georgina expôs o projeto do Governo Bolsonaro de acabar com a Previdência e as implicações para as mulheres, e Denise 
Carneiro falou dos cortes nos gastos, do desmonte do estado, e a sintonia disso tudo com a Dívida Pública Brasileira, além 
das implicações desta reforma - caso seja aprovada - para os aposentados e aposentadas. 
Foi reforçada a participação no ato dos estudantes no dia 30/5 e na GREVE GERAL do dia 14/6.
Ao final foram distribuídas Cartilhas do Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã e foi servido um pequeno coffee break aos 
presentes.

Trabalhadores se reúnem em debate com 
Toninho, do DIAP

Com o tema “Projetos tramitando no Congresso Nacional que se re-
lacionam com o trabalhador público”, os encontros foram realizados 
na última sexta-feira (8), pela manhã no TRE-BA, e à tarde na Justiça 
Federal. 

A palestra foi proferida  por Antônio Augusto de Queiroz (Toninho 
do DIAP), que é assessor do Departamento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar (DIAP). Dentre os principais assuntos destacados 
por Toninho, estavam assuntos referentes ao risco a que a democracia 
brasileira está sujeita nos dias de hoje e ao risco de acabarem com a 
função social do Estado na sua obrigação de fornecer serviços públi-
cos e gratuitos.
Para finalizar, o assessor enfatizou a importância de impedir a refor-
ma da previdência, revogar a reforma trabalhista, e incorporar a GAJ 
no vencimento, além de lutar pela Data-Base.

SINDJUFE-BA realiza palestra sobre 
FUNPRESP e segue debatendo a PEC06

No dia 24/05/2018, o encontro foi realizado no auditório do TRT5 
pela tarde, contando com os palestrantes José Gomes, professor 
da UFAL (Universidade Federal de Alagoas) e Daniel Romero 
(IFBA). No dia 25/05, a palestra aconteceu no TRE-BA pela ma-
nhã, e na Justiça Federal no período da tarde. Os palestrantes 
tiraram dúvidas sobre a FUNPRESP, discutiram sobre a previ-
dência pública e privada e 
como os bancos públicos são o s 
maiores beneficiados com as 
privatizações. Ao final, hou-
ve sorteio de livros e coffe 
break para os convidados e 
palestrantes. 
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O LAZER também fez parte das atividades promovidas pelo 
SINDJUFE

O SINDJUFE-BA promoveu, em todos os ramos, atividades de entretenimento e diversão. Foi 
montada uma estrutura de “boteco” com a apresentação de servidores que tocam instrumen-
tos, cantam e recitam poesias. Quem esteve à frente, no TRE,  foram as colegas Jaires e Salete. 
A coordenação na JF foi da colega Luzineide e, no TRT, da colega Aldacy.
Isso fez com que a pauta da volta do Coral no TRE fosse incluída na Mesa de Negociação, e o 
processo já se encontra em andamento.
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TUDO COMEÇA COM O RESPEITO!

SINDJUFE-BA participa de Ato 
Unificado pela vida das mulheres 
em Salvador 

O dia 8 de Março de 2018 – Dia Interna-
cional de Luta das Mulheres foi marcado 
por diversas mobilizações no país. Vários 
movimentos feministas, estudantis, po-
pulares, de sindicatos e centrais sindicais 
participaram do ato para denunciar os 
retrocessos democráticos no país, exigir 
o fim da desigualdade de gênero e lutar 
contra a violência e o feminicídio.

Em Salvador, a concentração do ato foi na 
Praça da Piedade, às 13h. O ato que teve 
como tema “Mulheres – Resistir e Trans-
formar: pela vida das mulheres e por de-
mocracia” reuniu cerca de mil mulheres.

Além da capital soteropolitana, foram re-
alizadas mobilizações, rodas de conversas, 
cine popular e muralismo feminista em 
cidades do interior da Bahia como Itabu-
na, Feira de Santana, Vitória da Conquis-
ta, Cruz das Almas e Conceição de Feira.

SINDJUFE-BA apoia a comu-
nidade LGBT e o combate ao  
preconceito 

A cada 25 horas um LGBT é morto no Bra-
sil. No País, são assassinados mais homos-
sexuais do que nos 13 países do Oriente e 
África onde existe pena de morte contra 
os LGBTs. Além disso, o Brasil é o país 
onde mais se mata travestis e transexuais 
do mundo – uma a cada três dias –, regis-
trando 127 mortes em 2016.

Segundo o relatório do Grupo Gay da 
Bahia (GGB)/2016, Salvador ocupa a se-
gunda posição em registros de crimes de 
ódio, ficando atrás apenas de Manaus. 

O relatório do GGB ainda aponta que 

a Bahia é o segundo Estado onde houve 
maior registro de mortes de LGBTs, tota-
lizando 32 das 343 mortes registradas no 
ano de 2016, perdendo apenas para São 
Paulo, com 49 mortes.

O SINDJUFE-BA acredita que to-
dos/as têm a liberdade de serem o 
que desejam ser e demonstra em-
patia à comunidade LGBT e às suas 
causas, sob a premissa de que toda 
forma de amor é válida.

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
determinou, no dia 13 de junho, que 
a discriminação por orientação se-
xual e identidade de gênero passe a 
ser considerada crime.

SINDJUFE-BA divulga ca-
nais para denunciar posta-
gens que violam direitos hu-
manos e incitam a violência

No último dia 30 de outubro 2018, o Mi-
nistério Público Federal divulgou em seu 
site canais para denunciar mensagens que 
violam direitos humanos e incitam a vio-
lência. 

O MPF alertou que é crime postar na in-
ternet, mensagens incitando a prática de 
crimes, pregando a violência, o extermí-
nio de grupos e minorias ou divulgando 
mensagens de cunho racista. Os autores 
das postagens podem ser penalizados 
conforme o previsto no art. 286, do Có-
digo Penal, art. 3º da Lei nº 2.889/1956, e 
20, §2º, da Lei nº 7.716/1989.

O SINDJUFE-BA, por meio do seu Nú-
cleo contra Opressões, continua mais 
atento do que nunca e firma o compro-
misso de defender e lutar contra qualquer 
tipo de ação que vise agredir e/ou humi-
lhar seus filiados/as ou ferir a democracia.

ATENÇÃO:

Para denunciar indique a URL da pági-
na com o print da tela ou o número do 
WhatsApp e envie para o portal do cida-
dão: http://www.mpf.mp.br/para-o-cida-
dao/sac

Se o conteúdo estiver na web, você tam-
bém pode denunciar a URL, de forma 
anônima, no formulário da ONG Safer-
Net Brasil: https://new.safernet.org.br/
denuncie/

SINDJUFE-BA faz reflexão e  
homenagem ao Dia da  
Consciência Negra

Em 20 de novembro é celebrado o Dia da 
Consciência Negra e a data é um convite à 
reflexão sobre o racismo e suas consequên-
cias.  O dia faz memória ao líder quilombo-
la Zumbi dos Palmares que foi símbolo da 
resistência de negros e pardos brasileiros.

Neste ano, a morte de Zumbi dos Palmares 
completa 324 anos. A data faz refletir sobre 
os números alarmantes em que os negros 
ainda são vítimas.  As dificuldades que a 
população negra enfrenta no dia a dia nos 
remete a pensar que resolver a questão da 
desigualdade no país ainda não é algo prio-
ritário. Os negros são maioria entre as víti-
mas de homicídios, de violência, de desem-
prego e de descaso no atendimento médico 
etc. 

Segundo dados do IBGE, 63,7% dos de-
sempregados no Brasil são negros ou par-
dos e o analfabetismo entre as mulheres 
negras ainda é o dobro se comparado com 
as mulheres brancas. Sem falar na questão 
do acesso ao curso superior, somente 12,8% 
dos negros brasileiros chegaram ao nível 
superior de ensino, em 2015.

Na questão da violência não é diferente. Se-
gundo a Secretaria Nacional de Juventude 
da Presidência da República, de cada 100 
pessoas assassinadas no Brasil, 71 são ne-
gras; e jovens negros lideram o ranking das 
principais vítimas e 58,8% das vítimas em 
caso de violência doméstica são negras.

Anos se passaram desde a morte de Zumbi 
de Palmares e ainda há muito que ser feito. 
Zumbi dos Palmares demonstrou resistên-
cia, força e coragem na tentativa de mudar 
o contexto. E essa luta tem que continuar. 
Não podemos aceitar esses números frios 
como algo normal. Todos/as negros/as me-
recem respeito e o SINDJUFE-BA presta 
aqui a sua homenagem ao Dia da Consci-
ência Negra afirmando que a luta não pode 
parar e resistir sempre será o melhor cami-
nho.
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A gestão anterior do TRE-BA resolveu 
iniciar o processo de recadastramento 
eleitoral com biometria sem fazer um es-
tudo profundo, sem ouvir todas as par-
tes envolvidas e sem avaliar as condições 
materiais e humanas do órgão. Resutado: 
o TRE-BA virou manchete na imprensa 
nacional revelando o caos do processo e 

o transtorno em que se viram os eleitores 
baianos. Isso elevou adoecimento dos tra-
balhadores do órgão a índices alarmantes.

Todos os transtornos e riscos que os elei-
tores passaram, além do desrespeito,e da 
propaganda negativa para o Órgão, gera-
ram um saldo negativo imenso na ima-
gem do Tribunal, reconhecido até então 

pelos serviços de excelência prestados à 
populaçáo.
O SINDJUFE atuou fortemente nesse epi-
sódio lamentável que atingiu o TRE na 
Capital, com denúncias na imprensa e 
nos Órgãos fiscalizadores, porém estes se 
declararam incompetentes para julgar ou 
preferiram ouvir a Presidência da Corte. 

E, poucos meses após o processo desas-
troso na Capital, a presidência determi-
nou o início da 2a fase em várias Cidades 
no interior do Estado, mais uma vez sem 
ouvir os envolvidos, levando o mesmo 
caos para o interior. 

Como era previsto, novo caos foi registra-
do na imprensa. Nova atuação do sindi-
cato, que, com notas à imprensa, atos re-
alizados na Região Metropolitana e cartas 
aos magistrados, denunciaram novamen-
te o infeliz processo. “não somos contra 
o recadastramento nem contra a implan-

tação da biometria; questionamos aqui a 
forma como foram feitos, sem ouvir todos 
os envolvidos, e expondo os eleitores a 
esse transtorno inacreditável. Isso é uma 
falta de respeito!” falou a coordenadora 
Denise Carneiro em uma das entrevistas 
à imprensa.

TRE-BA ADIA 3ª FASE

Esse tema foi tratado na primeira reunião 
da Mesa de Negociação, ocorrida em feve-
reiro, pois já estava determinada, inexora-
velmente, a 3a fase desse processo. Porém 
apenas na reunião ocorrida em março (no 
período de mudança da gestão) onde esse 
tema foi solicitado pelo SINDJUFE-BA, 
fomos informados que o formato do pro-
cesso seria revisto. 

Nós solicitamos que, dessa vez, fossem 
ouvidos todos os envolvidos (trabalha-
dores, magistrados, órgãos fiscalizadores, 
autoridades locais), e que a estrutura a ser 
cedida pelas prefeituuras locais também 
seja confirmada.

Finalmente o bom senso falou mais alto 
no TRE-BA.

BIOMETRIA NA BAHIA FOI SINÔNIMO DE CAOS
O SINDJUFE desmascarou o processo que desrespeitou trabalhadores e eleitores baianos
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OPINIÃO
BOLSONARO QUER O BRASIL DE VOLTA 

PARA ONDE ACHA QUE ELE NUNCA  
DEVERIA TER SAÍDO: SÉCULO XIX, TAL-

QUEI?
Por Denise Carneiro, servidora da Justiça Federal

Todas as medidas desse governo não são novidade para 
quem possui mais de 40, 50, 60 anos: nós já vimos tudo isso 
no Brasil. É como se Bolsonaro pegasse nosso livro de his-
tória e começasse a Queimar todas as páginas escritas após 
1964 e, em alguns casos, queimar páginas ainda anteriores. 
Simples assim. 

E começou a Queimar o Estatuto do Desarmamento; Quei-
mar o Estatuto da Criança e do Adolescente; Queimar os 
Processos de Demarcação de Terras Indígenas; Queimar a 
Proibição da Caça Esportiva; Queimar as Normas das Reser-
vas Ambientais; Queimar a CLT (ele elogiou a Reforma Tra-
balhista de 2017, queimou o decreto que criou o Ministério 
do Trabalho, e quer Queimar ainda mais direitos e Normas 
Regulamentadoras do Trabalho – NRTs –); Queimar a lei que 
criou a Justiça do Trabalho; Queimar várias páginas da Cons-
tituição Federal; Queimar a Lei nº 8112; Queimar a Lei Maria 
da Penha; Queimar a criminalização da LGBTfobia; Queimar 
acordos inter-
nacionais como 
tratados ambien-
tais, trabalhistas, 
leis de proteção 
a refugiados; 
Queimar projetos 
educacionais em 
todos os níveis 
e de pesquisa 
científica; Quei-
mar a educação pública; Queimar a saúde pública; Queimar o 
Tratado do Mercosul e trocar por um acordo com o G20 que 
vai retroceder o Brasil a fornecedor de matéria-prima; Quei-
mar a Política de Saúde Mental e permitir internação compul-
sória. Queimar as normas do uso de agrotóxicos; Queimar o 
Programa Mais Médicos; Queimar os avanços nas políticas de 
inclusão social das chamadas “minorias”; Queimar a conquista 
histórica da Seguridade Social. O espaço é pouco para citar to-
dos os retrocessos, principalmente se formos discorrer sobre o 
resultado deles para milhões de pessoas e de animais, resultado 
que em breve chegará a todos nós!

Para colocar a faixa presidencial, essa figura tragicômica pre-
cisou do apoio de vários setores inclusive dos que discordam 
dele em vários aspectos, como os liberais e sociais democratas. 
E, uma grande aliança maquiavélica somada a uma conjunção 
apocalíptica de fatores, com forte aparato midiático, fez o Brasil 
entrar nesse portal do tempo rumo ao inferno medieval para 
queimar nosso presente e futuro.

“Vou acabar com isso daí!”, sim, queimar todos os marcos civili-
zatórios destes dois séculos e levar o Brasil de volta ao século XIX, 
Talquei?!

Desesperar? Jamais! Não havia apenas males na Caixa de Pan-
dora aberta em 2016: havia também a ESPERANÇA de dias 
melhores.

Sem textão
Por Valter Freitas Jr, servidor da Justiça Federal

Não olhemos para trás. Estejamos com os pés finca-
dos no presente, com os olhos voltados para o futuro 
e, mais do que isso; voltados uns para os outros, entre 
nós. Não somos ilhas. Somos parte de uma coletivida-
de e, como coletividade, nos protegemos. Somente a 
unidade é capaz de nos dar forças para o enfrentamen-
to das questões que nos afligem e ameaçam. Sozinhos 
somos fracos. Unidos, somos gigantes. Não podemos 
estar felizes se as pessoas ao nosso lado choram. Não 
podemos dormir em paz se sabemos que nossos pares 
passam noites insones. Hoje, são eles. Amanhã, sere-
mos nós. Se abandonamos um colega, um amigo, um 
companheiro, selamos o nosso próprio abandono no 
futuro. Sigamos resistindo. Juntos. Sempre juntos.

Os artigos as-
sinados não 
representam 
necessariamente 
a opinião da Di-
retoria do SIND-
JUFE-BA.

Para publicar 
um artigo de sua 
autoria no site 
ou boletim, mande o texto para o endereço eletrônico: 
imprensa@sindjufeba.org.br.
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PROJETO INTERIOR DÁ LUTA

SINDJUFE-BA retoma, em 2017 visitas aos colegas 

Dando continuidade às visitas a colegas lotados no interior do Es-
tado, no último dia 7, a coordenadora Denise Carneiro retomou 
o “Projeto Interior dá Luta” iniciando por Vitória da Conquista, 
onde visitou servidores dos 3 ramos da Justiça e concedeu entre-
vista à  Rádio Brasil FM.
Brumado, Guanambi e Caetité também receberam a visi-
ta.

Em 2 anos e meio, o SINDJUFE-BA visitou mais de 50 
cidades na Bahia, prova de compromisso com os colegas 
do interior. Porém, o diálogo com os trabalhadores não 
é apenas pessoalmente, mas também por meios virtuais 
usando ferramentas tecnológicas para reduzir a distância 
e levar o sindicato para mais perto: para as mãos dos filia-
dos à entidade. 

Pensando nisso, ad-
quirimos um sistema 
que roda no aplicativo 
Whatsapp para chat 
on line, e voto on line, 
além de “listas de dis-
tribuição” por whatsa-
pp, grupos por Cida-
des-Polo para integrar 
colegas de todos os 
Ramos, grupos Oficiais 
para filiados do interior, etc.
 

Além disso, lançamos 
o aplicativo do SIND-
JUFE-BA. Dessa for-
ma, os filiados têm 
todas as informações 
que quiserem, na pal-
ma da mão. Tudo, 
desde ações judiciais, 
convênios, agenda da 
diretoria, informa-
ções financeiras de-

talhadas (quanto arrecada, quanto gasta, onde gasta), assembleias, 
debates, com direito a voto diretamente pelo celular,  etc.

Nos locais visitados ao longo desses dois anos  e meio, o sindicato 
percebeu proble-
mas semelhan-
tes: excesso de 
metas, cobran-
ças, indícios de 
assédio coletivo, 
redução do qua-
dro, piora nas 
relações entre 
servidores e che-
fias e piora nas 
condições de tra-
balho.

Esse respeito 
não pode 
acabar!
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JOÃO ROMA (PRB)

SARGENTO ISIDÓRIO (AVANTE)

JOÃO CARLOS BACELAR (PL) 

JOSÉ NUNES (PSD)CACÁ LEÃO (PP) CHARLES FERNANDES (PSD)

ULDORICO JR  (PROS)TITO (AVANTE)

PROFª DAYANE PIMENTEL (PSL)OTTO ALENCAR FILHO (PSD)LEUR LOMANTO JR (DEM)

RAIMUNDO COSTA (PL)

ARTHUR OLIVEIRA (DEM)

JOSÉ ROCHA (PL) MARCIO MARINHO (PRB) PAULO AZI (DEM) PAULO MAGALHÃES (PSD) 

RONALDO CARLETTO (PP)

IGOR KANÁRIO (PHS)CLAUDIO CAJADO (PP)ELMAR  NASCIMENTO (DEM)

ABÍLIO SANTANA (PHS) ADOLFO VIANA (PSDB) ALEX SANTANA (PDT) ANTÔNIO BRITO (PSD)

Sob denúncia de compra de votos, 
eles votaram a favor do FIM DA 

PREVIDÊNCIA! 

TRAÍDORES DO 
POVO BRASILEIRO!
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NÃO ESQUECEREMOS!
GUARDE esses nomes e NUNCA MAIS vote neles.



ELEIÇÕES SINDJUFE-BA TRIÊNIO 2019-2021

INSTRUÇÕES
QUANDO, COMO E AONDE ACONTECERÃO AS ELEIÇÕES?
As eleições ocorrerão no dia, 25 de Julho, das 8 às 17 horas. Será POR 
CÉDULA depositada em Urnas localizadas nos Órgãos situados na 
Capital, e ON LINE para servidores lotados no interior ou que sejam da 
Capital mas estejam fora dela.
As urnas estarão localizadas nos seguintes locais:
TRT: 1 Urna no prédio das Varas no Comércio, e 1 Urna no Prédio Médi-
ci em Nazaré;
JUSTIÇA FEDERAL: 1 Urna no prédio Sede, no saguão, e 1 Urna no 
Prédio dos Juizados Federais, térreo.
TRE: 1 Urna situada no saguão do Prédio sede;
JM: Urna itinerante em horário a ser informado pela CE.
SINDICATO: 1 urna para os aposentados/as.

QUEM PODE VOTAR?
Servidores/as que tenham se filiado ao SINDJUFE-BA até, no máximo, 
dia 25 de março de 2019.

COMO VOTAR NAS CHAPAS PARA A DIRETORIA?
Cada filiado/a só pode votar EM UMA CHAPA. Qualquer anotação di-
ferente disso e/ou que possibilite a identificação da Cédula, acarretará na 
ANULAÇÃO DO VOTO.

COMO VOTAR NOS CANDIDATOS/AS AOS CONSELHOS?
O Conselho de Representantes é referente a REGIÕES (chamadas Terri-
tórios de Identidade). A Região Metropolitana de Salvador tem direito a 
3 representantes por cada Órgão, e as demais regiões tem direito a 1 para 
cada Região independentemente do órgão de lotação.
Assim, cada filiado/a deve votar em UM nome para Conselheiro de cada 
Território, seja da Capital ou dos demais Territórios.
A atuação do Conselheiro está relacionada ao Território onde está lotado.
Atenção:
Quem for lotado na Capital mas estiver fora da Capital deverá votar 
também pelo sistema ON LINE, da mesma forma como votaria se na 
Capital estivesse, mas precisa informar a sua ausência à Comissão Elei-
toral até o dia 22, caso contrário, o sistema não permitirá o VOTO ON 
LINE, e será preciso que ele telefone para o sindicato para tentar resolver 
isso.
Os filados/as do interior precisam se cadastrar no sistema VOTO ON 
LINE, no site do Sindjufe (www.sindjufeba.org.br)

DIA 25 o SINDJUFE-BA terá eleição para sua nova 
Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Represen-

tantes
PARTICIPE! VOTE E ESCOLHA QUEM DEVERÁ DIRIGIR A 

ENTIDADE NOS PRÓXIMOS 3 ANOS!
Veja aqui quem são os/as candidatos/as, e leia, ao final das lis-

tas, todas as instruções sobre como votar, para não ficar de fora 
desse processo.

Não se esqueça que os servidores que estiverem na Capital vota-
rão por CÉDULA; Servidores lotados na Capital que não estive-
rem na Capital precisam INFORMAR isso à Comissão Eleitoral 
até o dia 24 de julho através do e-mail comissaoeleitoral@sind-

jufeba.org.br

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, LIGAR PARA (71) 3214-1131.

DIRETORIA
CHAPA 1 - 

[ DEMOCRACIA E LUTA ]

ALDACY SACRAMENTO DE PINHO (TRT)
FERNANDA MARQUES ROSA CHAPA (JF)

FREDERICO JORGE RIBEIRO BARBOSA (TRE)
JAILSON DA SILVA LAGE (JF)

JAYR FIGUEIREDO DOS SANTOS JÚNIOR (JF)
LINDINALVA RIBEIRO DE SOUZA (TRE)

MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE MARTINS (TRT)
ROMMEL ROBATTO (JF)

CHAPA 2 - 
[ + SERVIDOR ]

ANTÔNIO WALKER SILVA MATOS (JF)
CÁTIA CRISTINA SILVA SOARES (TRT)

DIRCEU LELIS ARANHA (JF)
JEFERSON FREITAS DA SILVA (TRT)

JOILTON PIMENTA SILVA (JF)
JOSEANE KARINE R S PINA (TRE)

LAVY MELLO DO NASCIMENTO (TRT)
LUCIANO FILGUEIRAS (TRT)

MYRTÔ MAGALHÃES E SILVA (JF)

CHAPA 3 - 
[ MOVIMENTO RESISTIR E AVANÇAR ]

CECÍLIA SOUZA GUIMARÃES (JF)
MARIA MORAES DE CARVALHO (TRT)
CRISTIANO JOSÉ ROCHA CABRAL (JF)

ANA CRISTINA MONTALVÃO CAMPOS (JF)
RODRIGO DE ARAUJO LANTYER DUARTE (JF) 

LINDÓIA RIBEIRO SANTANA (JF) 
JEFERSON LUIZ DE SANTANA PASSOS (TRT)

CONSELHO FISCAL
Por falta do número de inscritos suficientes para cumprir a previsão 

Estatutária, a eleição deste Conselho será adiada. 

CONSELHO DE REPRESENTANTES

REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR
GILVAN LOPES NERY (JF)

DENISE MÁRCIA DE ANDRADE CARNEIRO (JF)
TEREZA MARIA ALMEIDA FONSECA (JF)
LAFAYETTE RAMOS F MANDINHO (TRE) 

NIZALDO PEREIRA DA COSTA (TRE)
JAIRES VIEIRA CHAVES (TRE)

ANTONIO MARCOS PINTO SANTOS (TRT)

TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE DO INTERIOR

LAÍS PEROBA ESTEVES  (TRE) 
(Sto Amaro e Região do Recôncavo)

ZÉLIA ALVES DE SOUSA (TRE) 
(Vitória da Conquista e Sudoeste Baiano)
JANIERE PORTELA LEITE PAES (TRE) 

(Tucano e Região do Sisal)
MAXIVALDA DORIA ARAÚJO (TRE) 

(Ipirá e Região da Bacia do Jacuípe)
JUANIL SANTOS ARAÚJO (TRE) 

(Alagoinhas e Região do Litoral Norte e Agreste Baiano)
 CÉLIA LHIDIANE DA COSTA REIS (TRE) 

(Mundo Novo e Região)
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CLUBE
Um  espaço criado para socialização e diversão, essa foi a pre-
ocupação do SINDJUFE-BA, quando criou o clube, conhecido 
também como “Sede Social”, que também já recebeu diversos 
eventos.

Salão de jogos, campo de futebol, piscina adulta e infantil, área 
verde e restaurante são algumas dentre as variadas atrações 
que o servidor e sua família podem encontrar na sede social do 
SINDJUFE-BA. 

Além de passeios, o associado também pode promo-
ver eventos particulares, mediante agendamento prévio. 
A sede social do SINDJUFE fica localizada na Avenida Senhor 
do Bomfim, nº 89, Fazenda Cassange, São Cristovão, Salvador. 

Área do Campo de Futebol da Sede Social

O Núcleo de Aposentados e Pensionistas do SINDJUFE-BA 
promove a Caminhada da Primavera, que atualmente já teve 8 
edições. 

O evento tem o objetivo de confraternizar todos/as servidores/
as ativos/as, aposentados/as e pensionistas além de proporcio-
nar um encontro de lazer e descontração para todos os partici-
pantes. 

Dentro da programação da Caminhada da Primavera está a re-
alização de um leve e saboroso café da manhã, alongamento e 
exercícios com um educador físico, exposição de produtos na-
turais e, claro, a tradicional caminhada.

Momento de confraternização entre servidores/as ativos/as, 
aposentados/as e pensionistas. O evento é realizado na sede so-
cial (clube) e marca o encerramento das atividades do ano.

Dentre as atrações, música ao vivo e sorteio de brindes. Em 
2018, o sorteio contou com brindes especiais encaminhados pe-
los mais novos convênios do sindicato. 

O Dia das Crianças e Dia do Servidor Público não passam em 
branco. O SINDJUFE-BA pensa tanto no trabalhador público, 
quanto na sua família.

O objetivo do evento é confraternizar colegas de todos os Tribu-
nais – ativos e aposentados -, ampliando as ações do SINDJUFE
-BA pela Campanha de Valorização do Servidor e promovendo 
um dia de lazer e diversão em família.

Várias atividades para os participantes como futebol, som ao 
vivo, churrasco e uma singela comemoração do Dia das Crian-
ças com cama elástica, piscina de bolinhas e barracas de gulo-
seimas.

Caminhada da Primavera

Confraternização de Fim de Ano

Comemoração do Dia das Crianças e do Servidor Público

AINDA NÃO FOI AO 
CLUBE? ENTÃO VÁ!



Comemoração do Dia das Crianças e do Servidor Público
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FESTAS POPULARES

Mesmo em dias de festa, a luta não tem descanso
SINDJUFE-BA leva pautas da classe às festas populares e dias de feriados

LAVAGEM DO BONFIM

2 DE JULHO

MUDANÇA DO GARCIA



CONVÊNIOS
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