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CATEGORIA PARTE COM TUDO PARA O
“APAGÃO” NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO
Fotos: Tatiana Lima

Servidores do Judiciário Federal do
Rio aprovam também fazer grande
ato, dia 5 de julho, em frente ao
TRE da Presidente Wilson. Foco
da manifestação segue orientação
da Fenajufe para jogar peso da
mobilização na Justiça Eleitoral

C

orações e mentes inflamados pela indignação de seis anos
de arrocho salarial
motivaram os mais de 120
servidores e servidoras presentes à assembleia geral em 27
junho, no TRF da rua do Acre,
a decretarar um “apagão” no
Judiciário Federal no Rio. Eles
aprovaram por unanimidade
uma paralisação de 48 horas nos
dias 4 e 5 de julho, em todos os
tribunais e foros do Estado. A
assembleia também deliberou a
realização de grande ato público
no dia 5 de julho, às 16h, em
frente ao TRE, da Presidente
Wilson, com a participação de
toda a categoria. As atividades
seguem orientação da Fenajufe
de jogar peso na mobilização
com foco na Justiça Eleitoral. A
ideia é mostrar que o movimento
da categoria, insatisfeita com o
andamento das negociações do
PCS, possa atrapalhar as eleições
de outubro.
“Nunca ganhamos nada de
graça de nenhum governo,
pois governo algum é representante dos trabalhadores.
Tudo que conquistamos até
hoje, em mobilizações anteriores, veio a partir de greve
forte com participação real da
categoria. Vamos fazer esse
esforço nessas 48 horas”,
conclamou o diretor-presidente do Sisejufe e coorde-

nador executivo da Fenajufe
Valter Nogueira Alves.
O “apagão” de 48 horas foi
proposto pela Fenajufe a todos
os estados para pressionar a
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos
Deputados a votar a aprovação
do PL 6.613/2009, parado há
mais de dois anos. Por decisão
da assembleia, os foros e tribunais terão autonomia para avaliar o melhor horário para fazer
as atividades do “apagão” nos
dias 4 e 5 de julho. “Sabemos
das dificuldades de mobilização
e a realidade difícil de muitos
tribunais para fazer o movimento
paredista. Porém, como disse o
Valter, o compromisso precisa
ser paralisar o máximo possível.
Fazer ‘apagão’ mesmo”, destacou Mariana Liria, diretora do
Sisejufe.

Foco é o TRE

do Trabalho e do TRF nesse
‘apagão’. Precisaremos da
colaboração de todos no ato
público dia 5 de julho”, avaliou
o diretor sindical Moisés Leite.
A categoria também decidiu
que, a partir de 10 de julho,
retornará às paralisações que
têm sido realizadas às terças
e quartas-feiras. Os tribunais
e foros devem se organizar e
manter a mobilização. A deliberação está em consonância com
a orientação da federação de
que toda quarta-feira seja o “Dia
Nacional de Luta pelo PCS”.

trabalho devido ao prazo final
do registro das candidaturas.
A ordem é comprometer esse
serviço fundamental, necessário para que as eleições
ocorram. “Precisamos dos
companheiros das Justiças Federais, dos Tribunais Regionais

Bandeiras, sanfonas, doces,
bolos, cachorro-quente e músicas juninas deram um clima
mais descontraído à assembleia,
mas em momento algum, os
servidores abriram mão do tom
crítico. Lenilda Côrrea, técnica
judiciária do TRF2, apelou pela
união da categoria. O diretor
sindical Dulavim de Oliveira
Lima Junior também conclamou
à participação da categoria no
“apagão” independentemente de
divergências de opiniões.

Sindicato vai demonstrar que órgãos não
podem divulgar
salários nominalmente

Saiba como enviar
cartas para deputados da CFT e pressionar pelo PCS4

Por orientação da Fenajufe,
o foco principal do “apagão”
será o TRE e, principalmente,
os cartórios eleitorais, onde
haverá maior movimento de
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Banco do Brasil
desrespeita
pessoas com
deficiência

Charge

O diretor sindical Ricardo de
Azevedo Soares, coordenador
do Núcleo das Pessoas com
Deficiência do Sisejufe, entrou
com ação de indenização contra
o Banco do Brasil por infração
da lei 5.254/2011 aprovada
pela Câmara Municipal do Rio,
promulgada em 28 de março. A
lei limita o tempo de espera máximo na fila de 15 minutos para
os clientes. Porém, na audiência
de instrução e julgamento, a ação
foi considerada improcedente.
O juiz acatou a alegação do
advogado de defesa do Banco
do Brasil de que Ricardo, como
deficiente visual, errou ao não
utilizar a fila preferencial. “Vejam
que absurdo! No entendimento
desse juizado estadual a fila preferencial não é mais uma faculdade,
um direito, trata-se agora de uma
obrigatoriedade imposta a todos
nós deficientes. Isso é teratologia
jurídica!”, protesta Ricardo.
Para o diretor, o fato da deficiência não devia ter sido aceito
como defesa do banco pelo juiz,
pois o problema colocado foi à

Núcleo das Pessoas com Deficiência continua
atento à tramitação da Meta 4 do PNE
Deficientes

Luta do segmento alterou texto original do Projeto de Lei

demora no atendimento a partir

A luta pela manutenção da

Internacional sobre os Direitos

da infração da lei municipal de

Educação Especializada no Brasil

das Pessoas com Deficiência ra-

tempo máximo de espera em filas

seguirá para mais uma etapa. A

tificada pelo Brasil com força de

bancárias.

proposta da Meta 4 do Plano

emenda constitucional”, enfatiza

“Demorei 55 minutos na fila

Nacional de Educação (PNE)

o coordenador.

comum, pois se estivesse na

será analisada pelo Senado

Sem a luta, diz o dirigente,

depois de uma batalha árdua na

a questão da Educação Espe-

Câmara. O diretor e coordena-

cializada no Brasil corria sério

dor do Núcleo das Pessoas com

risco de ser exterminada pelo

ares. Ele esteve na agência do

Deficiência do Sisejufe, Ricardo

governo, conforme a redação

Banco do Brasil na Tijuca em

de Azevedo Soares, lembra que

janeiro deste ano.

inicial do PNE. A alteração foi

preferencial teria demorado bem
mais. Optei por ir à fila comum,
um direito de qualquer cidadão”,
critica Ricardo de Azevedo So-

depois de muita luta e mobiliza-

apresentada pelo relator do

Para Ricardo, outro problema,

ção, por parte do segmento das

foi que à audiência de instrução

PNE, deputado Ângelo Vanhoni

pessoas com deficiência, sempre

(PT-PR) no final do ano passa-

com apoio do sindicato, a reda-

do, mas corria novo risco de

Ricardo de Azevedo Soares: “No Senado travaremos novas batalhas!”

ção original proposta pelo Mi-

ser alterado novamente. Mas,

nistério da Educação foi alterada

enfim, vencemos e o voto dele

ter ocorrido junto aos men-

finalmente, nesta semana houve

para melhor adequar o texto do

votação final da Comissão de

foi devidamente rechaçado”,

cionados deputados cariocas.

presidir tal fase do processo,

Educação da Câmara e o texto

Queremos saber se podemos

projeto de lei. Segundo ele, a

explicou Ricardo. “Estranhamos

pois desta forma acabaríamos
por transformar o judiciário

da Meta 4 foi mantido como no

muitíssimo o voto do referido

contar com apoio ou não no

proposta garante a livre escolha

final de 2011.

deputado, uma vez que nós

partido”, esclarece.

da família do aluno com defici-

e julgamento foi conduzida “por
um juiz leigo em vez de um togado, como chamamos”. Para
ele, somente o togado poderia

“num grande balcão de negócios e sem garantir o acesso ao
Estado Juiz, como aprendemos
na faculdade de direito”, afirma
Ricardo. Ao questionar a situ-

havíamos buscado apoio de uma

“Passamos por mais um sus-

Segundo o dirigente sindi-

série de parlamentares no ano

especializado ou de transferi-lo

cal, agora, o PNE seguirá para

to, quando verificamos que o

passado e o PSOL tinha sido um

para um colégio regular.

o Senado, salvo se houver

deputado Ivan Valente (PSOL-

partido que havia se comprome-

recurso para ir ao plenário em

ência de mantê-lo numa escola

ação a sua advogada, o diretor

“A mudança que conseguimos

SP) havia apresentado voto em

tido com a nossa causa com os

teve como resposta que “esse era

cinco sessões. “No Senado

implementar, inclusive, adéqua a

separado, tentando exterminar

deputados Chico Alencar e Jean

travaremos novas batalhas!”,

proposta à realidade constitu-

mais uma vez com a Educação

Willis. Nós do Sisejufe estamos

promete Ricardo de Azevedo

cional brasileira e à Convenção

Especializada no país. Mas,

tentando esclarecer o que pode

Soares.

o dia-a-dia dos juizados especiais
estaduais”.
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Sindicato solicita reajuste do
ressarcimento com plano de saúde
Saúde
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CJF negocia aumentar valor de custeio de R$ 90 para R$ 208
-saúde a usuários de planos
diferentes do contratado pelo
TRF e pela JF no Rio de Janeiro.

Os diretores do Sisejufe Valter Nogueira Alves e Roberto
Ponciano estiveram reunidos no último dia 15 de junho com a
secretária-geral do Conselho da Justiça Federa (CJF) Eva Maria Fer-

Reajuste no TRE e no TRT

reira Barros para discutirem o reajuste dos valores pagos a título de

O Sisejufe também está solicitando audiência com o TSE e
CSJT para discutir o reajuste dos
valores do ressarcimento para
servidores destes órgãos. Na
Justiça do Trabalho, conforme a
resolução, os valores per capita
atuais de custeio da assistência
complementar à saúde, definidos pela Portaria 122/2010 da
Presidência do TRT, que agora
correspondem também ao auxílio-saúde, são os seguintes:
titular R$ 123; dependente
legal sem economia própria R$
61,50. Na Justiça Eleitoral, os
valores estão no patamar de
R$ 120 tanto para titulares
como para dependentes. Em
ambos os casos, os valores
estão muito abaixo do que é
cobrado hoje pelas operadoras
de plano de saúde, sendo que
no caso dos aposentados, o
custeio não chega a 10% do
valor do plano.

ressarcimento parcial de despesas com planos privados de saúde.
Os valores de R$ 90,00 para cada titular e dependentes não têm
reajuste desde 2007, data em que o CJF reconheceu o direito dos
servidores escolherem livremente o plano que melhor lhes atenda

N

gundo a Eva, o CJF solicitou que
o valor fosse reajustado para R$
208,00 para titular e dependentes, valor ainda inferior ao pago
aos demais tribunais superiores.

Na reunião, a secretária-geral
informou que o CJF está em
negociação com a Secretaria de
Orçamento Federal para garantir
o reajuste dos valores e que o
presidente do Conselho, ministro Ari Pargendler está tratando
desta questão pessoalmente. Se-

Na reunião, os diretores cobraram urgência na definição do
reajuste e relataram à secretária
que na 2ª Região vários servidores já abriram mão do plano de
saúde por não poderem arcar
com os valores cobrados pelas
operadoras. Outros sequer têm
margem consignável para efetuarem o desconto e tem de fazer
os pagamentos com cheques
pré-datados. A secretária-geral
informou que o CJF solicitou informações referentes ao custeio
dos seus planos aos Tribunais

os tribunais superiores, os valores
estão muito acima
do que se paga hoje
na Justiça Federal de Primeiro
e Segundo Graus, sem contar
que nestes órgãos os servidores
podem incluir pai e mãe, genitores ou adotantes, bem como
padrasto ou madrasta, desde
que sejam seus dependentes
econômicos.

Regionais Federais e, com esses
dados, elaborou um amplo de
estudo que visa uniformizar o
auxilio-saúde em toda a Justiça
Federal, haja vista que hoje cada
região adota uma forma de cobertura segundo ela, há regiões
que inclui pai e mãe e outras
não. A partir da uniformização,
todas as regiões adotarão o
mesmo critério.
Para o diretor-presidente do
Sisejufe, Valter Nogueira, é
preciso que o CJF, assim como
o CNJ, inclua também pai e mãe,
genitores ou adotantes, bem
como padrasto ou madrasta,
desde que sejam seus dependentes econômicos, pois uma grande parte dos servidores pagam

os planos de saúde de seus pais,
pois esses não podem arcar com
essa despesa. O diretor sindical
Roberto Ponciano disse que os
servidores do Judiciário estão há
seis anos sem reajuste salarial há
e há cinco anos que os valores
de ressarcimento do plano de
saúde não têm nenhum aumento, ao passo que os planos de
saúde têm aumentado todos os
anos acima da inflação.
O auxílio-saúde na Justiça
Federal é regulamentado pela
Resolução 587, de 28 de novembro de 2007, do CJF, que
atendeu uma solicitação do
Sisejufe e outras entidades para
que reconhecesse o direito ao
reembolso parcial do auxílio-

*Da Redação.

Presidente do STF reafirma empenho para negociar PCS
Em reunião com coordenadores da Fenajufe, o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Carlos Ayres Britto, garantiu que vem atuando de forma
conjunta com os demais tribunais superiores para negociar

Foto: Felipe Sampaio - STF

havia afirmado na última reunião,
em 1º de junho – e acrescentou
que atua de forma compartilhada
com os presidentes dos demais
tribunais superiores – Cármen Lúcia (TSE), Orestes Dalazen (TST),

um acordo que leve à aprovação

Ari Pargendler (STJ) e Álvaro Luiz

do PL 6.613/09. No encontro

Pinto (STM). De acordo com o

ocorrido em 22 de junho, os

ministro, o envio dos pré-limites

coordenadores da federação Zé

orçamentários da proposta de

Oliveira, Pedro Aparecido, Antô-

2013 ao Planejamento foi de-

nio Melquíades (Melqui) e Cledo

cidido entre todos eles, “de

Vieira ouviram de Ayres Britto

forma a dar maior legitimidade

que ele tem feito várias reuniões

ao processo”.

para tratar do PCS. Mas o presidente do STF manteve a mesma
postura dos encontros anteriores
de não entrar em detalhes sobre
o conteúdo das conversas feitas
a respeito do assunto.
Ayres Britto tratou mais da
forma como tem trabalhado
objetivando a articulação de um
acordo para votar o PCS. Ele disse ter conseguido criar ambiente
favorável na cúpula do Judiciário

em defesa do PL – o mesmo que já

O presidente do Supremo afirmou que está ciente da gravidade

Na avaliação da Fenajufe, pode
ser considerado ponto positivo
o envolvimento, nas negociações,
de todos os presidentes dos
tribunais superiores

do que ele chamou de “processo de desprofissionalização
do Poder Judiciário em termos
remuneratórios”, refletindo no
crescimento da rotatividade do
quadro de pessoal, considerando
que vários servidores saem para

segundo avaliou, a necessidade
de uma atuação efetiva de todos
os segmentos do Judiciário a partir dos órgãos de cúpula visando
superar os impasses para aprovar
o PL 6.613.
Na avaliação dos coordenadores da Fenajufe, embora nessa
terceira reunião o STF não tenha
sinalizado com possível fechamento de proposta concreta com
o governo – o que foi afirmado
pelo próprio ministro, que disse
que as coisas estão andando, mas
que não há nada acertado -, pode
ser considerado ponto positivo o
envolvimento, nas negociações,
de todos os presidentes dos
tribunais superiores. O ministro
garantiu que em julho, mesmo
com o recesso, continuará trabalhando pelo PCS, em Brasília,
e manterá conversas em busca de
um acordo orçamentário.

outras carreiras em busca de
salários mais atrativos. Por isso,

Imprensa Fenajufe.
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Sisejufe intervém no julgamento de recurso sobre
divulgação de informações pessoais de servidor na internet
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Transparência Sindicato vai demonstrar que órgãos não podem divulgar nominalmente salários
O Sisejufe vai entrar com pedido de amicus curiae no Supremo
Tribunal Federal (STF), por meio
do Departamento Jurídico, para
participar do julgamento do
Recurso Extraordinário (RE)
6.5777, sobre a divulgação
nominal de salários de servidores públicos em sites oficiais.
O tema está relacionado à Lei
de Acesso a Informação (Lei
12.527/2011), que entrou em
vigor no último dia 16 de maio.
Assessorado pelo escritório
Cassel & Ruzzarin Advogados,
o sindicato quer demonstrar,
no STF, que esta lei protege as
informações pessoais, razão por
pelo qual os órgãos públicos não
podem divulgar nominalmente os
salários dos servidores a pretexto de aplicar a nova legislação.
Segundo o advogado Jean Ruzzarin, a lei prevê que o tratamento das informações pessoais deve
ser feito de forma transparente e
com respeito à intimidade, vida
privada, honra imagem das pessoas. “As liberdades e garantias
individuais também devem ser
respeitas”, ressalta.
Para a Aracéli Rodrigues, na
mesma banca de advogados, a
conclusão do julgamento do RE
é uma boa oportunidade para
discutir as restrições na divulgação de informações pessoais. “A
legislação diz que o acesso a dados
relativos à intimidade, vida privada,
honra e imagem será restrito,

seus ministro e o salário de seus
servidores, esta decisão se deu
em sessão administrativa e sem
obrigar os outros Tribunais a
agirem do mesmo modo. Depois
da vigência da Lei de Acesso à Informação, não há decisão judicial
da Suprema Corte.

independente de classificação de
sigilo e pelo prazo de 100 anos
a contar da data de produção
destas informações”, salienta.
Esta garantia só não poderá ser
evocada quando o objetivo for
prejudicar apuração de irregularidades em que o funcionário ou
gestor público estiver envolvido.
O Sisejufe está preocupado com
a possibilidade de seus filiados
terem a intimidade violada sob o
pretexto de que, estando prevista
em lei, a remuneração deles terá
publicidade ampla. É importante
notar que não é necessário divulgar os nomes dos servidores
para que a população e os órgãos
públicos tenham informações suficientes para o controle necessário das despesas públicos. Desde

2009, os tribunais já divulgam
informações sobre a remuneração
dos servidores, o que tem permitido o devido controle.

utilizados pelos servidores para
proteção contra qualquer tentativa de violação de sigilo garantido
pela Constituição.

Divulgação

No RE 65777 discute-se, de
um lado, o direito fundamental à
intimidade e, de outro, o princípio da publicidade, como garantia
do acesso à informação, ambos
de natureza constitucional. O Supremo reconheceu a Repercussão
Geral do tema, mas ainda não
apreciou o mérito do recurso,
dando oportunidade a terceiros
providenciarem a intervenção
como amicus curiae para demonstrarem as suas teses com base da
Lei de Acesso à Informação.

Desde que entrou em vigor, a
Lei de Acesso à Informação despertou uma série de providências,
nos Três Poderes, no sentido de
adequar os diferentes órgãos
ao cumprimento da legislação.
Foram criadas páginas na internet, serviços e atendimento ao
cidadão e outras medidas, como a
divulgação de salários na internet.
Contra esta última providência,
os órgãos poderão enfrentar uma
batalha na Justiça, considerando
os aspectos ligados às liberdades
e garantias individuais que serão

Embora no dia 22 de maio o
Supremo Tribunal Federal tenha
decidido divulgar o subsídio de

Já o RE 65777 trata do caso
de uma servidora do município
de São Paulo que ajuizou ação de
indenização por dano moral contra a Prefeitura pelo fato de seu
nome, cargo e salários terem sido
expostos sem previa autorização
na internet. O fato ocorreu antes
de a Lei de Acesso à Informação
entrar em vigor. Houve recursos
e como há matéria constitucional
envolvida, o fato não só foi parar
no STF, como teve Repercussão
Geral reconhecida.
A assessoria jurídica do
Sisejufe também está monitorando o procedimento iniciado no CNJ. No conselho foi
criado grupo de trabalho para
analisar a necessidade de regulamentação da Lei de Acesso à
Informação. As conclusões do
grupo de trabalho subsidiarão
uma proposta de resolução, a
ser submetida ao Plenário do
Conselho, inclusive sobre a
divulgação dos contracheques
dos juízes e servidores. O grupo tem um mês para apresentar
os resultados. (Departamento
Jurídico do Sisejufe)

CNJ instaura procedimentos para acompanhar
cumprimento de decisões pelo TRF da 2ª Região
Apesar de intimado em 18
de abril, o TRF da 2ª Região,
que abrange Rio e Espírito
Santo até o momento não
adotou providências para
o cumprimento da decisão
proferida pelo CNJ
A pedido da direção do Sisejufe, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) instaurou procedimentos para acompanhar o
cumprimento de decisões por ele
proferidas, em um procedimento
de controle administrativo e
numa revisão disciplinar, ambos
iniciados pelo Departamento

Jurídico do sindicato, contra
Tribunal Regional Federal (TRF)
da 2ª Região.
Segundo o Jurídico do Sisejufe,
na revisão disciplinar protocolada pelo sindicato (processo
0003566-98.2011.00.0000),
analisando a prova testemunhal
colhida, o CNJ – por unanimi-

dade – considerou que o TRF da
2ª Região determinou o arquivamento de comunicado sindical
contrariamente à evidência dos
autos, enquadrando o caso no
Artigo 83, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de
Justiça, para determinar a instauração de PAD contra magistrado
federal de Teresópolis, na Região
Serrana do Rio.
Dessa decisão, os requeridos
foram intimados em 2 e 11 de
março de 2012. Contudo, até
11 de maio de 2012, não havia
qualquer informação sobre o
cumprimento da decisão pelo
Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, em razão do que o sindicato pediu o acompanhamento
pelo CNJ.

No procedimento de controle
administrativo nº 000638338.2011.2.00.0000, o Sisejufe
em conjunto com o Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário
Federal no Estado do Espírito
Santo (Sinpojufes) pleiteou o
cumprimento de decisão do CNJ
relativa à jornada especial dos
servidores médicos, aos analistas da especialidade medicina
vinculados à Justiça Federal da
1ª Região (TRF e Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e Espírito
Santo), sendo o pedido acolhido
pelo CNJ.
Apesar de intimado em 18 de
abril, o TRF da 2ª Região, que
abrange Rio e Espírito Santo, até
o momento, não adotou providências para o cumprimento

da decisão proferida pelo CNJ.
Com o pedido do Sisejufe, foi
determinada pelo CNJ a autuação
de procedimento próprio para
acompanhar o cumprimento da
decisão proferida nos autos.
O acompanhamento do cumprimento das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de
Justiça é prevista no Regimento
Interno do Conselho, e é realizada pela Secretaria-Geral,
mediante órgão específico, a
quem cabe informar ao relator
do processo sobre eventuais
omissões dos órgãos obrigados
ao cumprimento.

Departamento Jurídico
do Sisejufe.
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Pressione pelo PL 6613: envie cartas aos
deputados da Comissão de Finanças e Tributação
Luta pelo PCS4

Para participar, servidores devem acessar o e-mailda CFT e preencher formulário

Segue firme a campanha “Fale

A servidora aposentada do

com a CFT reivindicando a

Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

aprovação do PL 6.613/09”

do Rio Cléa Cunha da Silva

que os servidores do Judiciário

enviou mensagem e recebeu

Federal estão fazendo. Aten-

resposta. Mas pelo retorno

dendo pedido do Sisejufe, a

da Ouvidoria da Câmara dos

categoria passou a enviar men-

Deputados está demonstrado

sagens à Comissão de Finanças

que sem mobilização e pressão

e Tributação (CFT) para cobrar a

sobre os deputados, o projeto

votação do PCS. Para participar,

não andará na comissão. Desta

os servidores devem acessar o

forma, a direção do sindicato

endereço eletrônico da Comis-

reforça a necessidade de todos

são de Finanças e Tributação e ir
ao espaço intitulado “Fale com a
Comissão”, onde há formulário
a ser preenchido com dados
pessoais e a mensagem para ser
encaminhada à CFT (veja ao lado).

os servidores se conscientizarem da importância de participar
das atividades promovidas pela
entidade sindical, entre elas a de
enviar as mensagens e as paralisações marcadas pelo sindicato.

A direção do Sisejufe ressalta
que é importante atuar em mais
essa frente para pressionar a
Presidência e os membros da

Confira a íntegra da resposta
da Ouvidoria à servidora
do TRE do Rio

A falta de quorum para reali-

reassumiu o mandato de de-

outros esclarecimentos. Na

zação de reuniões deliberativas

putado federal, razão pela qual

página da Câmara dos Deputa-

não é esponsabilidade do Presi-

o deputado Policarpo (PT-DF)

dos (www.camara.gov.br), logo

dente da Comissão, tampouco

teveque afastar-se da vaga que

abaixo do menu principal, por

dos demais membros presentes

ocupava como suplente. Desta

meio da opção Proposições, é

às reuniões. A referida propo-

maneira, restou ao Presidente da

possível pesquisar o andamento

sição, teve, atuando como seu

CFT designar outro relator aoPL

de qualquer proposição legislati-

relator o Deputado Policarpo.

6.613/09, o que fez em 12 de

va em andamento na Casa, além

Comissão de Finanças a votarem

“Ouvidoria da Câmara dos

o PL 6.613. Segundo informa-

Deputados Sra.CLÉA CUNHA

ções, por se tratar de ano elei-

DA SILVA. O Projeto de Lei nº

toral, a equipe da CFT tem res-

6.613/09, do Supremo Tribunal

pondido com bastante rapidez

Federal, que “altera dispositivos

as mensagens enviadas. Quanto

da Lei nº 11.416, de 15 de

Ele apresentou seu parecer

junho, escolhendo para relatar a

de cadastrar-se para receber

mais mensagens solicitando a

dezembro de 2006, Plano de

em junho de 2011. Por diversas

matéria o Deputado João Dado

informações, por e-mail, sempre

aprovação forem encaminhadas,

Carreira dos Servidores do Po-

ocasiões a proposição foi pau-

(PDT-SP). A matéria somente

que houver uma ação a respeito.

mais chances de vencer essa

der Judiciário da União e dá ou-

tada na Comissão de Finanças e

voltará a integrar a pauta de

Para tanto, basta acessar a opção

barreira na luta pelo PCS. Está

tras providências”, foi pautado

Tributação, nunca se hegando à

uma reunião deliberativa da CFT

Acompanhe por e-mail, logo

diversas vezes no ano de 2012

sua deliberação.

quando for apresentado o pare-

abaixo de proposições, no canto

cer do novo relator. Permanece-

direito da página. Comissão de

mos à disposição para quaisquer

Finanças e Tributação.”

esperando o quê? Envie logo
a sua mensagem clicando em
http://migre.me/9DvE5.

pelo Presidente da Comissão de
Finanças e Tributação.

No dia 5 de junho, o Deputado Paulo Tadeu (PT-DF)

Departamento de Aposentados e Pensionistas
se reúne em clima de arraiá
Com cerca de 20 participantes, o tradicional encontro do
Departamento de Aposentados
e Pensionistas do Sisejufe aconteceu na terça-feira, 26 de junho,
às 15h, em clima de arraiá. Bandeirinhas, canções tradicionais
juninas e comidas típicas deram
o tom de descontração e aconchego a reunião, e agradou.
“O Sisejufe faz um trabalho
sério e respeitável de inclusão.
Um trabalho de resgate da luta
e da cidadania de todos nós que
permanecemos sendo parte da
categoria. Não gosto quando
ouço os servidores se referindo
aos aposentados como ‘vocês’.
Isso é terceira pessoa. É excludente. Não somos ‘vocês’,
somos todos. Uma categoria

Foto: Tatiana Lima

só. E, este sindicato nos enxerga
assim”, ressaltou a aposentada
Lygia Porto.
O encontro também teve a
presença da coordenadora do
Departamento Jurídico, Mariana
Liria, e da advogada Araceli Rodrigues que deram informações
sobre as ações ajuizadas pelo
sindicato. A coordenadora do
departamento, Lucilene Lima, deu
informes sobre a luta para aprovação do PL 6.613/09 e destacou
como vitória a aprovação da PEC
270/08 – que garante ao servidor
que se aposentar por invalidez
permanente o direito a proventos
integrais com paridade. Ela ressaltou a importante participação
do Sisejufe na luta pela aprovação
da PEC 555, que acabar com a

contribuição previdenciária de
11% sobre as aposentadorias
que excedam o teto do INSS de
R$ 3.916,20.

vida para a Previdência, após
concluirmos nossa prestação de
serviços ao país, continuemos
pagando”, afirmou Lucilene.

gia voltado para categoria. Ildaci

“Não é justo que após termos
contribuído por todo a nossa

No dia 26 de junho teve início
o curso de informática e tecnolo-

departamento será dia 31 de julho.
(Imprensa Sisejufe -Tatiana Lima)

Fernandes, ex-aluna do curso de
línguas (inglês e espanhol) aprovou
a iniciativa. A próxima reunião do
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Fora do sistema ONU, o planeta se
Fotos: Henri Figueiredo

Cúpula dos Povos
De 15 a 22 de junho, 14 mil ativistas espalhados pelo Aterro do Flamengo e um
total de 30 mil pessoas mobilizadas diariamente construíram o mais importante
e efetivo contraponto à Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu entre o Riocentro e o Parque dos
Atletas. Ambientalistas, feministas, centrais sindicais, frentes de trabalhadores e
representantes do campo, como a Via Campesina – que trouxe a maior delegação
à Cúpula, com 2 mil integrantes de 40 diferentes países – fizeram as discussões
mais importantes para a maioria do população do planeta. Ainda que 930
jornalistas brasileiros e 312 internacionais tenham se credenciado para a cobertura
da Cúpula dos Povos, esses debates fundamentais não ganharam as manchetes

Henri Figueiredo*

nacionais e 48 internacionais,

espaço da sociedade civil foi

num total de 219. Mais de 7 mil

onde os movimentos de contra

ONGs participantes. A imensa

hegemonia puderam pensar

No dia 20 de junho, na maior

urante a semana de

maioria articulada pela internet.

as estratégias para combater a

manifestação da Cúpula dos

atividades da Cúpula,

Os que querem olhar de uma

crise estrutural do sistema. Haja

Povos, 80 mil pessoas ocuparam

houve atividades em

maneira positiva para a semana

vista que o documento oficial da

avenida Rio Branco durante toda

36 tendas autoges-

de debates no Rio de Janeiro,

Rio+20, “O futuro que deseja-

a tarde na Marcha em Defesa

tionadas, além de 14 tendas

precisam se voltar para o que

mos” foi aprovado de maneira

dos Bens Comuns e Contra a

coordenadas por entidades

houve no Aterro do Flamengo.

quase unânime – apenas com as

Mercantilização da Vida. Da

específicas. A imensa lista de

Os eventos do sistema ONU,

reservas da Bolívia, Equador e

Candelária até a Cinelândia

programação chegava a intimi-

assim como aconteceu em Es-

Venezuela. Os acordos seguem

durante toda a tarde de quarta-

dar um participantes comum:

tocolmo (1972) e aqui mesmo

mais a linha da Conferência de

-feira, no chamado Dia de Ação

681 atividades nacionais nas

no Rio de Janeiro (1992) avan-

Johannesburgo, em 2002 (con-

Global, os discursos variavam

tendas. 330 internacionais.

çaram milímetros na escala da

siderada por todos um fracasso)

da defesa de uma economia

Total de 1011 atividades. Nos

necessidade planetária de ação

que a da primeira Cúpula da

limpa e autossustentável até

Territórios do Futuro foram 171

ambiental. A Cúpula dos Povos,

Terra Rio’92.

a erradicação do trabalho es-

D

Foto:http://sinfrajupe.wordpress.com/2012/06/22/marcha-dos-povos-tambem-contou-a-presenca-franciscana

Marcha reuniu 80 mil
no Centro do Rio
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encontrou no Aterro do Flamengo
Foto: Henri Figueiredo

cravo. Diversas categorias de
servidores públicos marcaram
presença – inclusive, um grupo
de ser vidores do Judiciário
Federal do Rio, que levou uma
faixa criticando o congelamento
salarial de 6 anos da categoria.

Construção do Dia Mundial
de Greve Geral
A terceira e última Assembleia dos Povos, realizada no dia
22 de junho marcou o fim da
Cúpula dos Povos na Rio+20
por Justiça Social e Ambiental.
Na Assembleia, representantes
de entidades e movimentos elaboraram e apresentaram planos

causadores de degradação am-

de campanhas e ações para as

biental e de violação de direitos.

organizações nos próximos

A quinta e última Plenária, que

anos. O fim da Cúpula dos

tratou de trabalho e economia,

Povos não significa o fim do

construiu campanhas contra o

processo de construção de um

capitalismo e formas de explo-

novo paradigma, que continua-

ração do trabalho, pelos direitos

rá entre as redes e organizações

dos trabalhadores e pela reforma

que participaram do evento.

do sistema político brasileiro.

Entre as mais variadas campa-

Um dos eixos de luta da

nhas e ações programadas para

Declaração Final da Cúpula dos

os próximos anos, a luta contra

Povos por Justiça Social e Am-

a “economia verde” perpassa

biental é a construção do Dia

todos os temas.

Mundial de Greve Geral.

Foto: Tatiana Lima

Foto: Henri Figueiredo

Foram programadas campanhas relacionadas a cada uma
das cinco plenárias realizadas

A Cúpula foi a verdadeira
Rio+20

ao longo da Cúpula. Sobre a

“A Cúpula dos Povos realizou

Plenária 1, que trata de direitos,

o que propôs: ser um con-

foram agendadas campanhas

traponto à Rio+20 oficial”,

antimilitarização; por igualdade

resumiu Darci Frigo, membro do

de gênero dentro das organi-

Comitê Facilitador da Sociedade

zações; por liberalização das

Civil Brasileira para a Rio+20,

drogas; contra a criminalização

em coletiva de imprensa reali-

da juventude; por solidariedade

zada após a Assembleia. “Nós

com Cuba e Haiti; contra a pri-

nos recusamos a estabelecer

vatização das sementes.

um diálogo com a ONU porque

As ações referentes à defesa
dos bens comuns e contra a
mercantilização (Plenária 2) envolvem a campanha pela reforma
agrária; pela comunicação como
bem comum e pela liberdade
de expressão. Já a Plenária 3
(soberania alimentar) elaborou, por exemplo, campanhas
pela produção e consumo de
alimentos sustentáveis, contra
o uso de agrotóxicos e de
transgênicos, pela produção de
sementes crioulas.
Em relação à energia e indústrias extrativas (Plenária 4), a

Foto: Henri Figueiredo

sabíamos que a negociação do
documento final não avançaria”,
explicou.
Segundo Frigo, essa percepção foi confirmada quando Ban
Ki-moon, secretário-geral da
ONU, afirmou durante uma
reunião com representantes
da Cúpula que o documento
elaborado na Rio+20 oficial
era o primeiro passo rumo ao
desenvolvimento sustentável.
“Se esse é o primeiro passo, significa que os 20 anos anteriores,
iniciados com a Eco 92, foram
perdidos!”, exclamou Frigo.

Cúpula dos Povos programou
campanhas contra o abuso das
corporações transnacionais,

*Da Redação, com informação

e pela denúncia de empresas

da Cúpula dos Povos.

Foto: Henri Figueiredo
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Rio+20 traz à tona conflitos sobre
a construção da usina de Belo Monte
Cúpula dos Povos

Painel “O acesso sustentável à energia” defende o aumento de consumo de energia no país

O último dia da Arena Socio-

a lavoura da soja no Brasil. “A

ambiental da Rio+20 – espaço

pegada ambiental da soja é do

da conferência destinado a dia-

tamanho do Estado de São

logar com a sociedade dentro da

Paulo e a de Belo Monte será

Cúpula dos Povos – , no dia 22

um milésimo disso”, afirmou. E

de junho, às 14h, reservou um

completou: “Muita coisa com-

debate acalorado entre pales-

pletamente descabida tem sido

trantes e público, especialmente

dita sobre a obra”.

quando a discussão do painel

Amorim disse que é neces-

“O acesso sustentável à energia”

sário parar de “demonizar, em

abordava a construção da usina

pleno século 21, o progresso”.

hidrelétrica de Belo Monte,

Para ele, sem desenvolvimento

que está sendo construída pela

econômico, é que não haverá

empresa Norte Energia no rio

solução para o meio ambiente.

Xingu, sudeste do Pará.

“O país precisa dobrar o con-

O painel teve a participação

sumo médio per capita para o

do diretor técnico-científico

bem estar das pessoas. Energia

da Tecnometrica, Sebastião de

elétrica traz sim felicidade”

Amorim, do diretor da Secreta-

concluiu.

ria do Programa de Aceleração

O comentário do diretor da

do Crescimento (PAC), Cel-

Secretaria do Programa de Ace-

so Knijinik, da coordenadora

Amorim sustentou que um

leração do Crescimento (PAC),
Celso Knijinik, seguiu a mesma
linha. “Hoje, para crescer 5%
ao ano, o Brasil precisa gerar 7
mil megawatts”. Ele ressaltou
que o padrão de consumo de
energia no país. “Consumimos
só 2,2 mil quilowatts por habitante/hora, enquanto nos países
desenvolvidos esse índice é de
5 mil”, pontuou.

empreendimento como Belo

da Rede Internacional sobre
Gênero e Sustentabilidade,
Sheila Oparaocha e do presidente da Petrobras Biocom-

Foto: Tatiana Lima

Participantes: da esquerda para à direita Celso Knijinik (PAC), Beliza Ribeiro (mediadora do painel), Sheila Paraocha (Rede
Internacional sobre Gênero e Sustentabilidade da África) e Miguel Rossetto (presidente da Petrobras de Biocombustivéis)

cimento econômico e social, e

Belo Monte”, afirmou Rosseto.

comunidades pobres da África

levantou dois questionamentos

Segundo ele, “já passou o tempo

onde se morre de contamina-

sobre a importância da energia

em que se construía uma barra-

ção por fumaça tóxica emitida

elétrica nos dias de hoje. “A

gem e as pessoas eram expulsas

pela queima da lenha”, disse

população só fala no assunto

de forma autoritária”, afirmou.

Sheila. Ela também defendeu

quando há falta de luz em casa,
quando ela é cara e não é acessível a todos”, pontuou.

a distribuição igualitária da

Único contraponto

energia. “Na Zâmbia, 75% da

A carência de energia elé-

energia produzida no país é

Rosseto destacou o Brasil

trica no continente africano

consumida e direcionada para

pode produzir energia limpa e

foi o destaque no discurso da

as mineradoras que estão nas

acessível. “Nós temos de re-

coordenadora internacional da

mãos de multinacionais. Para a

conhecer o direito de todos à

Energia – Rede Internacional

população restam apenas 25%,

energia barata e, ao mesmo tem-

sobre Gênero e Sustentabi-

porém, mesmo este percentual

Miguel Rosseto, presidente da

po, produzir esta energia com

lidade, a veterinária Sheila

não é igualitário na distri-

Monte é excepcionalmente mais

Petrobras Biocombustíveis disse

baixo impacto ambiental. Este

Oparaocha. “É fundamental

buição”, protestou. (Tatiana

produtivo do que, por exemplo,

que o país precisa garantir cres-

é o desafio e este é o caso de

resolver o problema de várias

Lima- Da Redação Sisejufe)

bustíveis, Miguel Rossetto.
Dados apresentados pelo diretor técnico-científico da Tecnometrica, Sebastião de Amorim,
causaram grande repercussão.

MP no Pará quer que Banco Central fiscalize empréstimo do BNDES
O tema Belo Monte dominou
os debates de uma das tendas
da Cúpula dos Povos, em 21 de
junho. A utilização de recursos
governamentais, por meio de
financiamento liberados pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), foi o alvo de críticas
do procurador da República no
Pará, Felício Pontes, que mostrou indignação pelo fato de o
Banco Central (BC) não estar
fiscalizando a utilização dos
recursos nas obras da hidrelétrica. O valor estimado para
o total de verba a ser recebida
pelo consórcio Norte Energia,
responsável pela usina de Belo
Monte, está entre R$ 21 bilhões
e R$ 23 bilhões.
“O Ministério Público Federal pediu que o Banco Central
fiscalizasse o projeto de Belo
Monte para ver se o custo am-

Foto: Henri Figueiredo

Procurador da República Felício Pontes questionou os empréstimos para Belo Monte

biental da obra valeria a pena.
Também estamos questionando
os fundos de pensões que participam desse empreendimento.
O objetivo é proteger os povos
indígenas que vivem na região
e que serão prejudicados. Sem

contar que aquela área está para
se tornar o maior produtor de
cacau do país. A construção
da hidrelétrica promoverá um
verdadeiro genocídio sobre a
população local que se sustenta
dessa produção”, advertiu o

procurador, ressaltando que
está levantando elementos

dada pelo ministro da Fazenda,

para ver se é possível entrar

Riocentro o seminário de mi-

com ação civil pública contra a

nistros de Finanças do G-20 e

construção.

países convidados para a Rio+

Guido Mantega, que abriu no

No Pará, pelo menos 100 in-

20. Mantega citou a construção

dígenas fizeram em 21 de junho

da hidrelétrica de Belo Monte

uma ocupação de uma das áreas

como exemplo de projeto sus-

de construção da hidrelétrica de

tentável por substituir fontes de

Belo Monte, em protesto con-

geração térmica, mais poluentes.

tra as obras. De acordo com o

E destacou a política em favor

Consórcio Construtor de Belo

do aumento da produção de

Monte (CCBM), a região ocu-

etanol e carros flex.

pada é chamada de ensecadeira

Na Tenda Mercedes Sosa,

e fica no sítio Pimental, a 50 km

o tema novos caminhos para

da sede da obra, em Altamira. A

governança social e ambiental

ensecadeira é um tipo de barra-

reuniu painelistas como Gusta-

gem de terra. Os manifestantes

vo Marin, do Fórum para Nova

reivindicavam a paralisação das

Governança, e Germán Niño,

obras da hidrelétrica e chegaram

do Latindadd . Eles destacaram

a confiscar equipamentos da

que apesar das críticas a Rio+

equipe de construção.

20 deixará pontos positivos,

No mesmo dia, a questão de

mas que muitos pontos ainda

Belo Monte também foi abor-

precisam continuar avançando.
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Em ato unificado, servidores públicos
protestam contra descaso do governo
Movimento Sindical

Brasil tem mais de 2 milhões de servidores públicos federais

“Enquanto 47% do orçamento
é destinado para pagar dívida
externa de banqueiros,
servidores públicos padecem
com salários injustos e
condições de trabalho
precarizadas”, refuta o
presidente da CUT-DF

da Defesa e dos Transportes

tentam articular a aprovação da

o processo de negociação está

decidiriam a adesão ao movi-

pauta de reivindicação, que está

estabelecido com as categorias,

mento grevista.

nas mãos do governo desde o

o governo adia reuniões e,

ano passado.

quanto chega a realizar os en-

“O governo está surpreso com
a capacidade de unidade dos ser-

Diante do cenário nada favo-

contros com os representantes

vidores. Ele sempre usou a tática

rável, a única saída apresentada

dos servidores federais, não

de chamar as categorias para nego-

aos servidores públicos federais

avança nas propostas.

ciação separadamente. Agora, os

foi aprovar greve geral, delibera-

Enquanto os servidores ocu-

avanços terão que ser para todos”,

da em Plenária Nacional no dia

pam as ruas de Brasília e do Brasil

disse Oton Pereira Neves.

11 de junho. Os professores

para reivindicar melhores salários

das universidades federais es-

e condições de vida, o governo

tão em greve desde o dia 17

estabelece 47% do orçamento

de maio. Das 99 instituições

para pagar dívida externa de

de ensino federais, 51 estão

banqueiros. De acordo com a

em greve, total ou parcial. No

Lei de Responsabilidade Fiscal,

Centenas de servidores públi-

tantes dos servidores públicos

Nota de apoio aos
servidores públicos federais

cos federais se reuniram na ter-

federais se reúnem com repre-

ça-feira, 27de junho, em frente

sentantes do MPOG, que ana-

Atualmente, o Brasil tem mais

ao Ministério do Planejamento,

lisarão a proposta de extensão

Orçamento e Gestão (bloco K)

da Lei 12.277/10 para todos

para protestar contra o desca-

os servidores públicos federais.

so do governo com a pauta de

“Está nas mãos do governo

Educação, Previdência e tantas

reivindicação do funcionalismo

acabar com essa greve, não está

outras áreas que dão rumo ao

público. De cima do carro de

nas nossas”, afirmou o presi-

futuro da Nação. Entretanto,

som, servidores e sindicalistas

dente do Sindsep-DF – sindicato

também são os servidores pú-

exigiam que o governo avançasse

que representa os servidores

blicos federais que protagonizam

nas negociações, como forma de

públicos federais no DF – Oton

a luta por melhores salários e

valorizar o trabalhador do setor

Pereira Neves.

condições de vida.

público federal.

de 2 milhões de ser vidores
públicos federais. São eles que
movimentam a máquina do País,
com atuação na Justiça, Saúde,

dia 11, junto com os servidores técnico-administrativos
das universidades federais, a
ASSIBGE – que representa os
servidores do IBGE – deu início
à paralisação de suas atividades.
No dia 13 foi a vez dos servidores da Fenajufe – representante
dos servidores do Judiciário
Federal e MPU – e também do

50% da receita corrente líquida
do Estado deve ser destinada ao
pagamento de pessoal. Atualmente, não se gasta nem 30%.
A CUT-DF repudia a atitude
do governo, eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras do
País. Acreditamos que para a
transformação do Brasil em um

Sinasefe – representantes dos

país rico e sem pobreza é preci-

Estão em greve os ministérios

A Esplanada dos Ministérios,

servidores da educação básica,

so investir, de fato, na classe tra-

“Enquanto o governo estabe-

da Saúde, do Trabalho e Empre-

em Brasília, virou palco de atua-

profissional e tecnológica – cru-

balhadora, principalmente nos

lece 47% do orçamento para

go, da Previdência Social, da

ção dos trabalhadores. Só neste

zarem os braços. E no dia 18

servidores públicos federais.

pagar dívida externa de ban-

Integração, da Agricultura, do

ano, os servidores públicos

de junho os servidores da base

Apoiamos as greves dos ser-

queiros, os servidores públicos

Desenvolvimento Agrário, da

federais realizaram mais de cinco

da Condsef - que representam

vidores de vários setores do

padecem com salários injustos

Justiça, das Relações Exterio-

marchas nacionais no espaço

80% dos servidores do Poder

funcionalismo público e nos

e condições de trabalho preca-

res, além do Incra, da Funai, da

que agrega o centro do poder,

Executivo – iniciaram processo

rizadas. A CUT não vai permitir

somamos à luta em defesa da

Funasa, do Hospital das Forças

além das incontáveis reuniões

de paralisação.

que essa situação permaneça”,

qualidade dos serviços públicos

Armadas e do Arquivo Nacional.

com os representantes do gover-

discursou o presidente da CUT-

Mesmo com a mobilização na-

Na quinta-feira, 28, os servi-

no. Com faixas, apitos, cartazes,

cional dos servidores, o governo

dores dos ministérios da Comu-

carro de som e principalmente

mantém postura intransigente.

nicação, da Pesca, da Fazenda,

indignação, os trabalhadores

Apesar de afirmar na mídia que

-DF, Rodrigo Britto.
Na quinta-feira, 28, represen-

e da valorização do servidor.

Fonte: Direção da CUT-DF.

Processo de isonomia de chefe de cartório da JE aguarda parecer no CNJ
O anteprojeto de lei que
cria cargos efetivos nos quadros de pessoal dos Tribunais
Regionais Eleitorais (TREs),
destinados às zonas eleitorais implementadas após a
lei 10.842/04, e também
cria e transforma funções de
chefes de cartórios em todas
as zonas eleitorais do país

A proposta é uma reivindicação
antiga da categoria que garantirá
se aprovada pelo Congresso
Nacional a isonomia entre as
chefias de cartórios eleitorais
nas capitais e as do interior
em todo o país

chegou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para

forme informação do assessor

em todo o país. O projeto unifi-

receber parecer. É a última

parlamentar da Fenajufe, Ale-

cou o encaminhamento definido

etapa antes de ser apreciado

xandre Marques.

em dois processos administra-

A proposta, reivindicação

tivos (19.327 e 19.800) que

antiga da categoria, garantirá

tramitaram por longo tempo no

mentária. No CNJ, o processo

se aprovada pelo Congresso, a

Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

recebeu o número 0003409-

isonomia entre as chefias de car-

O processo 19.800 garante a

91.2012.2.00.0000, con-

tório das capitais e as do interior

isonomia em uma FC-6 das che-

pelo Congresso, conforme
determina a legislação orça-

fias de cartório do interior (atual

A alternativa da isonomia

FC-1) e das capitais (atual FC-

da FC-6, interior e capital,

4), transformando as atualmente

foi elaborada e aprovada nas

existentes. Além disso, prevê a

instâncias da categoria como

criação de mais uma FC-1 para

forma de garantir justiça aos

todas as zonas eleitorais.

servidores dos cartórios. A

No dia 12 de junho deste ano,

Fenajufe teve reunião com o

o conselheiro Carlos Alberto Reis

presidente do TSE (o ante-

de Paula, do Conselho Nacional

rior, Ricardo Lewandowski, e

de Justiça (CNJ) submeteu os

a atual, Cármen Lúcia) e com

autos à consideração do Depar-

outros membros da adminis-

tamento de Acompanhamento

tração do tribunal. O objetivo

Orçamentário para que emita

é o de corrigir desigualdade

parecer em 15 dias sobre a ade-

no tratamento entre servidores

quação orçamentária da proposta.

que desempenham as mesmas

O projeto, a fim de ter possibili-

funções.

dade de implementação em 2013,
precisa chegar ao Congresso
Nacional até 31 de agosto.

Fonte: Sintrajufe-RS.
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Sisejufe promove Samba Choro, evento sin
Cultura

Projeto criado coletivamente traz encantamento aos servidores do Judiciário no bairro da boemia carioca
Fotos: Henri Figueiredo

Resistência e identidade cultural, este
é o selo do Sisejufe Samba Choro,
projeto criado pela dupla Du Basconça
(Rodrigo Moreira) e Roberto Ponciano,
realizado pela segunda vez na noite do
dia 14 de junho, para os servidores
e servidoras do Judiciário Federal, no
Bar do Ernesto, localizado no bairro da
Lapa, berço da boemia carioca. Todos
os presentes ao evento foram brindados
com uma noite de encantamento com
samba e choro de qualidade, estilos
musicais que são as raízes da cultura
popular brasleira

O

vidoras um passeio musical
pelos mais belos sambas e
choros cariocas, brindando
a todos com composições
de Pixinguinha, Jacob do
Bandolim, como “Carinhoso” e “Gavião Calçudo”.

lado “Por Amor”, ainda
inédito (o lançamento está
previsto para o próximo
semestre). O servidor fez
uma apresentação repleta
de verve e malemolência
carioca, tocando Paulinho
da Viola, Martinho da Vila,
Monarco e outros grandes
do samba carioca. Vicente
foi personagem do Projeto
Prata da Casa, que apresenta ao funcionalismo do
Judiciário Federal do Rio
os talentos artísticas de
ser vidores. Para conhecer as canções de Vicente
Jordão você pode acessar
http:// www.myspace.com/
vicentejordao. Mas a noite
do Samba Choro Sisejufe
estava apenas começando.

Vicente Jordão também
incluiu em seu repertório,
canções que fazem parte
de seu CD autoral intitu-

Ícones do choro carioca
Subiram ao palco, logo
após o show de Vicente,

Samba Choro
Sisejufe começou valorizando
a prata da casa:
o servidor Vicente Jordão,
técnico judiciário lotado na
Corregedoria do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Mostrando
conhecimento profundo do
samba carioca e domínio de
voz e instrumento, Vicente,
acompanhado de músicos
do seu grupo, proporcionou aos servidores e ser-

Silvério Pontes e Zé da Velha: o melhor do choro com exclusividade para os servidores do Judiciário Federal

dois ícones do choro e da
música instrumental: Silvério Pontes e Zé da Velha, patrimônios da cultura carioca
e brasileira. “A menor Big
Band do mundo” fez uma
apresentação inesquecível.
De queixo caído, solteiros e
casais correram para a pista
para dançar o gostoso e
suave choro-gafieira, como
se fazia nas velhas casas
dos subúrbios cariocas.
Durante mais de uma hora,
a plateia foi presenteada
com clássicos como “Noi-

tes cariocas”, “Receita de
samba”, “Baile do Elite” e
muitas outras joias.
Para terminar essa noite
encantada, subiu ao palco
um dos expoentes da nova
geração do samba da Lapa:
Moyséis Marques. Considerada a melhor voz masculina surgida no tradicional
reduto musical carioca (a
Lapa), Moyséis fez um show
impecável, colocando todo
mundo para sambar ao som
de João Nogueira, Chico
Buarque, Cartola, Nelson

Roberto Ponciano: autor do projeto apresenta a noite para os convidados

Vicente Jordão: prata da casa fez o show de abertura com o seu grupo

Du Basconça: co-autor do projeto explica a importância no investimento em boa música

Cavaquinho e composições
próprias.
A certa altura, o cantor
convidou para subir ao palco e fazer uma participação
especial, a bela intérprete
mineira Janaína Moreno,
que vem se destacando cada
vez mais na cena musical
brasileira.
Na volta ao palco para o
bis de encerramento, Moyséis, emocionou todo mundo, interpretando aquela
que ele chama de “a minha
Conceição”, sua mais conhecida música, de autoria
do grande compositor Paulo
César Pinheiro: “Nomes de
Favela”. Um presente de
extrema qualidade artística
para quem acompanhou o
Samba Choro do Sisejufe,
um projeto de identidade e
resistência cultural.

*Da Redação.

Servidores habitués dos eventos do Sisejufe
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ndical de resistência e identidade cultural

Fotos: Henri Figueiredo

Nomes de Favela
Paulo César Pinheiro

O galo já não canta
mais no Cantagalo
A água já não corre
mais na Cachoeirinha
Menino não pega mais
manga na
Mangueira
E agora que cidade
grande é a Rocinha!
Ninguém faz mais jura
de amor no Juramento
Ninguém vai-se
embora do Morro
do Adeus
Prazer se acabou
lá no Morro
dos Prazeres
E a vida é um
inferno na Cidade
de Deus

Moyséis Marques: principal revelação masculina da Lapa dos últimos anos fez a segunda apresentação da noite

Não sou do tempo
das armas
Por isso ainda prefiro
Ouvir um verso
de samba
Do que escutar
som de tiro
Pela poesia dos
nomes de favela
A vida por lá já foi
mais bela
Já foi bem melhor
de se morar
Mas hoje essa mesma
poesia pede ajuda
Ou lá na favela
a vida muda
Ou todos os
nomes vão mudar

Bar do Ernesto: evento do Sisejufe aconteceu em tradicional casa da boemia carioca

Janaína Moreno: cantora mineira deu canja especialíssima a convite de Moyséis Marques

Para não esquecer: festa teve samba, choro, gafieira e muita dança
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Música artesanal nas mãos de um servidor do TRE
Prata da Casa

Funcionário da 161ª ZE tem atividade como hobby e divulga trabalho na rede social
Foto: Arquivo Pessoal

“Foi por fim,
que aportei em terras
estrangeiras
e estranhei aquela que me surgiu
primeira
como aguardando a vida inteira
o meu chegar”
Trecho da canção “A procura”, para ouvir
acesse (http://migre.me/9FVwJ)

Tatiana Lima*

Mas o servidor esclarece:
“Obviamente, com isso, não
estou desmerecendo a criati-

Rinaldo Martins de Oliveira,
técnico judiciário lotado na
161ª Zona Eleitoral, localizada
em Olaria, é servidor público
há mais de 20 anos. Porém, nas
horas vagas, ele tem a música
como companheira de trabalho.
Com a ajuda de um violão, de
um teclado e um programa de
computador, ele próprio faz os
arranjos para as suas composições, hoje num total de 40
canções, e publica aos poucos
na rede social Youtube. Suas
influências musicais vão desde
Chico Buarque aos Beatles.
“A ideia tem sido fazer uma
produção caseira sem quaisquer pretensões profissionais.
Com isso, estimular também
as pessoas a produzirem suas
próprias canções, músicas e as
divulgarem na internet, ‘sem
burocracias’. Seria uma espécie
de produção independente
‘radical’, ou seja, independente
inclusive de estúdios ou de
necessidade de constituir um
grupo. Não é um negócio. É um
hobby”, conta o servidor.
Com 42 anos de idade, morador de Vargem Pequena, Rinaldo
Oliveira explica que esse proces-

vidade em grupo. Muito pelo
contrário. A experiência mostra
que mesmo nos grandes grupos,
as músicas quase sempre são
idealizadas e compostas por
um dos integrantes. Depois, o
grupo entra para aperfeiçoar a
ideia original”, comenta.
Casado e pai de um filho,
Rinaldo Oliveira aprendeu a
tocar violão aos 10 anos com
os colegas do bairro da Piedade, subúrbio do Rio, onde ele
cresceu. “Em certos momentos,
nosso grupo chegava a ter até
umas dez crianças tendo aulas
de violão nas casas de mães e
filhas professoras de música.
Passávamos horas tocando, nas
calçadas. Em geral, músicas

“A música é mais que um hobby. Para mim, é
uma forma que você tem de transcender a rotina.
Hoje esquecemos esse lado lúdico que todos nós
temos devido à sociedade reprodutiva na qual
estamos inseridos. Todos temos a capacidade de
produzir cada um conforme sua vocação: seja
poemas, histórias, crônicas, canções etc. Não
podemos esquecer disso até para ter resistência
aos enlatados”. Rinaldo Oliveira

brasileiras da década de 70 e
início de 80”, lembra. Beatles

bunal Regional Eleitoral em 1991.

e literários fora da repartição do

um conforme sua vocação: seja

e outros grupos de músicas

“Como as aulas do curso eram de

serviço público.

poemas, histórias, crônicas,

estrangeiras também faziam

manhã, não tive como conciliar a

Formado em Sociologia pela

canções etc. Não podemos

parte do repertório do que ele

faculdade com o trabalho. Porém,

Universidade Federal do Estado

esquecer disso até para resistir

classifica como uma espécie de

apesar dos sonhos normais de

do Rio de Janeiro (Uerj), Rinal-

aos enlatados”, aconselha.

“clube da esquina” carioca.

adolescente, nunca cheguei a

do acredita que o hobby pela

E conclui: “Hoje temos uma

levar a sério a possibilidade de

música é uma forma de não per-

sociedade onde tudo é com-

uma carreira musical profissional.

der contato com o lado lúdico

prado pronto e acabado, sem

Por isso, não foi uma escolha

da vida diante da sociedade de

qualquer possibilidade de inter-

difícil, principalmente, porque

consumo existente atualmente.

venção por parte da população,

achei os estudos de música na

“A música é mais que um hobby.

mas temos formas de furar

faculdade muito acadêmicos com

Para mim, é uma forma que você

esse cerco. Se cada um come-

uma estrutura que amarrava a

tem de transcender a rotina.

çar a produzir, podemos sim

criatividade”, descreve.

Hoje esquecemos esse lado lúdi-

ameaçar essa atual cultura da

co que todos nós temos devido

mediocridade massificada pelos

à sociedade reprodutiva na qual

poderosos”.

Bandas de garagem
Na adolescência, o técnico
judiciário chegou a participar
de algumas bandas de garagem
“literalmente”. A primeira se
chamava “Os irmãos Brothers”

so de composição – que intitula

e era formada por Rinaldo, seu

como “músicas artesanais”

irmão e um primo. Depois, o

Rinaldo Martins de Oliveira

– surgiu a partir da tecnologia

grupo se desfez e ele passou a

é mais um personagem que o

existente nos dias de hoje, que

participar de um outro chamado

Projeto Prata da Casa apresenta

facilitam o processo execução de

“Estilo Livre”. As duas bandas

ao funcionalismo do Judiciário

arranjo, gravação e divulgação.

tocavam rock em festas e escolas.

Federal do Rio. Iniciativa do

“Uso um teclado, um violão,

Ele chegou a estudar música

Departamento de Formação,

Descoberta de Talentos – Se você é servidor do Judiciário

voz, um computador e um mi-

por dois anos na Universidade

Cultura, Esporte e Lazer do

Federal do Rio, tem veia artística, seja em que área for, e quer

crofone em casa. Os recursos

Federal do Estado do Rio de

Sisejufe. A iniciativa tem por

um espaço para ver seu trabalho divulgado, entre em contato

tecnológicos permitem que você

Janeiro (UniRio). Abandonou

objetivo descobrir, divulgar e dar

com o Sisejufe. Quem sabe o próximo personagem do Prata da

possa ser ‘um grupo de um só’,

os estudos justamente quando

espaço a servidoras e servidores

Casa não seja você? Envie seu contato com alguns detalhes de

o que dá muito trabalho”, avalia.

passou no concurso para o Tri-

que possuam talentos artísticos

seu trabalho para imprensa@sisejufe.org.br

estamos inseridos. Todos temos
a capacidade de produzir, cada

*Da Redação.

