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8 de Março reúne mulheres pelo direito de escolha
Fotos: Samuel Tosta

Bianca Rocha*
O Dia Internacional da
Mulher foi celebrado com um
ato público e uma passeata que
coloriram de lilás (a cor do
feminismo) o Centro do Rio
de Janeiro na tarde de sextafeira, 7 de março. Mulheres de
diversas organizações sociais
se uniram na Passeata Unificada do 8 de Março e ergueram
bandeiras pela redução da jornada de trabalho e pela legalização do aborto. A concentração se deu na Candelária, onde
aconteceram debates e apresentações teatrais e musicais
a favor da igualdade entre os
sexos. A passeata seguiu pela
avenida Rio Branco até a Cinelândia. O Sisejufe esteve
presente na manifestação e levou o apoio da categoria às lutas pela igualdade de gênero.
A luta por uma melhor
qualidade de vida para as mulheres mobilizou 18 movimentos sociais e partidos políticos,
dentre eles a CUT e a Marcha
Mundial das Mulheres. De
acordo com as militantes feministas, a legalização do aborto vai impedir a morte ou seqüelas de várias mulheres em
clínicas clandestinas. Durante
a passeata se questionou a lógica de que o destino natural
da mulher é ser mãe. Segundo

a ativista Marisa Mello, 27

vivem em países em conflito

anos, as mulheres tem de ter

onde são freqüentes as per-

autonomia para decidir o des-

seguições, estupros e femi-

tino de seu corpo: “a legaliza-

nicídios (assassinatos coleti-

ção do aborto é consensual no

vos de mulheres). No Haiti,

movimento feminista já que

por exemplo, há denúncias

dará a liberdade de escolha

de violência sexual até por

para o sexo feminino”.

parte dos soldados da ONU

Após a publicação,
em outubro de 2007, na
edição número 3 do
Contraponto, dos balancetes de janeiro e fevereiro de 2007, o Sisejufe

que ocupam o território. No
Durante o ato, a militan-

mundo árabe, há mulheres

te Camila Ribeiro exibia a bar-

que sofrem com a violência

riga de seis meses de gravidez.

institucional e são punidas

Se depender de Camila, o fi-

em praça pública com ape-

lho vai nascer num mundo

drejamentos, execuções e

onde mulheres e homens vi-

mutilações.

vam em igualdade. A mamãe,
de 29 anos, participa também

*Da Redação.

apresenta, nesta edição,
todos os demais balancetes de 2007.
Com isso, reafirmaCamila Ribeiro: sexto mês de gravidez e luta pela redução da jornada de trabalho, aumento da licença-maternidade e extensão da licença para que os pais ajudem nos
cuidados com o bebê.

mos o nosso compromisso com a transparência na
gestão das contas do sindicato.

da luta pela redução da jornada de trabalho, porque, assim,
pais e mães terão mais tempo
para participar da educação de
seus filhos. Segundo Camila,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação

que é do movimento Justiça

O Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro

Global, outras duas lutas cen-

(Sisejufe-RJ), em conformidade com o artigo 13 Parágrafo Terceiro, alínea “a” e Pará-

trais para as mulheres são o

grafos Quarto e Sexto do Estatuto da entidade, convoca todos os associados das

aumento do período da licen-

Justiças: Federal, Trabalho, Militar, Eleitoral e Tribunal Regional Federal para a ASSEM-

ça-maternidade e que essa li-

BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, do próximo dia 12 de março de 2008 às 19h em pri-
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pai, para que o homem divida

te, com qualquer quórum, no seguinte local:

com a mulher os cuidados com
o bebê.
A Passeata Unificada do
8 de Março também lembrou
Marisa Mello: Legalização do aborto é uma das bandeiras da Marcha
Mundial das Mulheres.

Edição Especial
de Prestação de Contas

as mulheres oprimidas ao redor do mundo, como as que

Auditório do Sisejufe (avenida Presidente Vargas, 509 – 11º andar – Rio de Janeiro)
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
APRECIAR E DECIDIR AS CONTAS DO ANO ANTERIOR (2007)
E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008.
Rio de Janeiro, 5 de março de 2008.
Roberto Ponciano Gomes de Souza Júnior
Diretor Presidente do Sisejufe
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Sisejufe presta contas

Luto no TR
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da jornada

Em 2007 saldamos as
despesas finais com a refor-

mantivemos as contas do Si-

onal), a transferência da do-

que dá um saldo de 502 fi-

sejufe equilibradas.

cumentação para a sede nova,

liações novas – 60% delas

o registro dos livros contábeis,

no Interior).

ma e o término da reestruturação da nova sede, com-

A atual gestão do Siseju-

a quitação da dívida de ges-

pramos novos equipamentos

fe sempre primou por esse

tões anteriores (inclusive tri-

Todos esses fatos são

de informática, promovemos

equilíbrio orçamentário em

butos federais), a consecução

a tradução da profusão de

diversos cursos, seminários,

que todos os departamentos

do alvará de funcionamento,

números que apresentamos

palestras e confraternizações

e núcleos do sindicato (jurí-

e a legalização de todos os

nesta edição especial do

com a categoria (como os

dico, administrativo, lutas

programas de informática.

Contraponto, para a aná-

Botequins do Sisejufe e o

políticas, imprensa, forma-

Isso mostra que é possível

lise de toda a categoria. E

está revoltando os servido-

Sarau Judicial), apoiamos

ção, cultura, deficientes,

crescer sem se endividar, se

uma demonstração cabal

res. Por isso, num movimen-

movimentos sociais como,

aposentados etc.) foram tra-

houver responsabilidade com

da seriedade e da transpa-

to espontâneo, os trabalha-

por exemplo, a Marcha Mun-

tados de modo equânime.

os recursos financeiros da ca-

rência com as quais trata-

dores desse tribunal vão ves-

dial das Mulheres, realizamos

Nossas contas estão no azul

tegoria.

mos o dinheiro e o patri-

tir luto no dia 11 de março

inúmeras viagens na defesa

e temos reservas para levar
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A regulamentação pelo
Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT)
de uma jornada maior do que
a anteriormente praticada

como protesto pela atitude
unilateral da administração
do TRT.

Plano de Carreira dentro de

mônio dos servidores do

um seminário específico, fo-

Dados importantes no

quinze anos e, a partir disso,
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ciedade mais justa e igua-

sive no edital do seu concur-
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Na contramão da maioria dos tribunais do Brasil,
como o TST, que resolveu

so público, ou como os TRTs
de Campinas e Belém (7 ho-

Moção de R
epúdio
Repúdio

ras), ou os TRTs de Brasília,
Rio Grande do Sul e Minas
Gerais (6 horas), o TRT resolveu regulamentar a jornada de trabalho entre 7 horas (para ser vidores sem
FCs) e 8 horas (servidores
com FCs), exigindo ainda a
comprovação da hora de almoço no meio do expediente, o que aumenta a permanência no Tribunal para 8 e
9 horas.
Diante disto o Sisejufe
fez quatro assembléias (três
setoriais e uma geral), um
abaixo-assinado e encaminhou um pedido administrativo pelas 6 horas de jornada. Os servidores então, es-

Nós, servidores das

rar possíveis faltas funci-
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bito federal. Além disso,

imediato, nos termos do

diretor sindical em exercí-

art. 147 da lei 8112/90.

cio de mandato é inamovível – o que torna o ato do

pontaneamente, resolveram
promover o protesto de terça-feira, 11 de março. O sindicato, solidário e parceiro
nesta luta, conclama a que
todos os trabalhadores do
TRT compareçam nesse dia
vestindo a cor preta.

Ainda que tenha sido

TRT uma atentado contra a

instaurado um processo

liberdade de organização

administrativo para inves-

sindical. Dessa forma, os

tigar o caso, sob o núme-

servidores exigem que a

ro PA 312-2008, o mes-

presidência do TRT mande

mo foge à regra geral ado-
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Assembléia elege
delegados à
Plenária da Fenajufe
Do meio-dia às 13h da

sobre o Plano de Carreira.

quarta-feira, 5 de março, o

Foram inscritas duas chapas

Sisejufe realizou a Assem-

de delegados à XIV Plenária

bléia Geral para eleição de

da Fenajufe. No momento da

delegados à XIV Plenária

eleição de delegados, a cha-

Nacional da Fenajufe, que

pa 1 obteve 41 votos – sufi-

acontecerá de 28 a 30 de

cientes para indicar os 11

março em Recife (PE). A as-

representantes do Rio de Ja-

sembléia aconteceu em fren-

neiro no encontro do final

te à Justiça Federal da aveni-

do mês – e a chapa 2, um

da Rio Branco e reuniu mais

voto.

de 60 servidores do Judiciário Federal no Rio.

Diretores do Sisejufe e
sindicalizados aproveitaram,

Durante o encontro fo-

ao final da assembléia, para

ram discutidos aspectos do

conclamar a categoria a par-

Plano de Carreira (que será

ticipar da próxima Assem-

uma das pautas da plenária)

bléia Geral, de Prestação de

e foi aprovada a proposta da

Contas, que será realizada na

campanha pela redução da

próxima quarta-feira, 12 de

jornada para 6h diárias como

março, às 19h, na sede do

ponto estratégico no debate

sindicato.
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