Jornal do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no
Estado do Rio de Janeiro – Agosto de 2015 – Nº 76 – Ano 9
Av. Presidente Vargas, 509/11º andar – Centro – Rio de Janeiro
CEP 20071-003 – (21) 2215.2443

Juntos, somos mais

A mobilização e a participação dos servidores
do TRT1 na greve pelo PLC 28/2015 têm sido
de grande deastaque e de fundamental importância
para fortalecer ainda mais a categoria e o sindicato

J

untos, somos mais.
Mais ideias, mais movimento, mais pressão. Um sindicato precisa
ser forte para alavancar
conquistas, ser representativo. Todas as grandes
vitórias dos trabalhadores
no país sempre tiveram

à frente uma entidade
sindical combativa, com
firmeza de propósitos e
densidade ideológica em
defesa da categoria.
E não foi diferente com
o Sisejufe, que nos seus
25 anos sempre atuou
em conjunto com os ser-

vidores para melhorar
a qualidade de vida dos
trabalhadores do Judiciário Federal no Rio de
Janeiro, seja para valorizar o profissional e
dignificar as condições de
trabalho, seja cuidando
da saúde, do crescimento

intelectual e do lazer do vem contribuindo para a
funcionalismo.
unidade.
Neste sentido, a mobilização e a participação
dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região (TRT1) na
greve pelo PLC 28/2015
têm sido de grande destaque e de fundamental
importância para fortalecer ainda mais a categoria e o sindicato. A
pressão exercida pelos
funcionários do Tribunal

As constantes atividades
desenvolvidas nas portas
dos prédios do TRT da Lavradio, da Augusto Severo
e também da Antônio Carlos, além de locais fora da
capital, como Baixada Fluminense, Região dos Lagos,
Metropolitana e Interior,
demonstram a importância
e o compromisso dos servidores da Justiça Trabalhista
em prol da nossa luta.
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Trabalhadores do TRT1 assumem prota
Greve

Destaque na luta começa a refletir no aumento das sindicalizações

O

rganizados e com
apoio da Direção
do Sisejufe, os funcionários escrevem seus nomes na história da greve no
Rio como protagonistas do
movimento, em uma parceria
que não pode ser perdida,
mas sim fortalecida cada
vez mais para as próximas
batalhas. E uma forma de
solidificar essa união é os
servidores do TRT1 intensificarem a sindicalização, iniciativa que respalda a categoria
e a entidade em momentos
de mostrar força e unidade.
Um compromisso que todos
devem ter com o seu sindicato. Cada um fazendo um
pouco, juntos fizemos e faremos muito, pois o reajuste
salarial é só o primeiro passo
de muitas novas conquistas.

Atividades fortalecem a greve
Atividades fortaleceram
a greve iniciada no dia 10
de junho. Foram diversos
arrastões de mobilização,
enterros simbólicos do Poder Judiciário, com direito a
caixão e viúva devidamente
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Passeata do dia 29 de junho, da Candelária até o TRT da avenida Presidente Antonio Carlos

paramentada, “buzinaços” e
“apitaços”, saraus nas portas
dos prédios, caminhadas e
panfletagem para esclarecer à
população sobre os motivos
da greve da categoria. As atividades tiveram o intuito de
conscientizar os funcionários

que até então não tinham
aderido à greve.
O pessoal do TRT1 teve
participação marcante nos
preparativos para a grande
passeata do dia 17 de junho.
Na Lavradio, por exemplo,
os funcionários se organiza-

ram em grupos para convocar, andar por andar, companheiras e companheiros a se
engajarem na manifestação.
Na Augusto Severo e na
Gomes Freire também houve grande mobilização. E o
trabalho rendeu frutos: pelo

menos 600 servidores saíram da Lavradio em direção
ao ponto de concentração
na Candelária. Uma delegação da Justiça Trabalhista de
Cabo Frio chegou para dar
peso ao ato que reuniu mais
de 6 mil pessoas.

Novas lideranças começam a ganhar destaque
Nesse contexto, é natural
que lideranças surjam. Com
a entrada de novos servidores no quadro do Tribunal,
força e entusiasmo tomam
conta e agitam ainda mais os
colegas de trabalho. Exemplo
concreto disso, foi a escolha
por aclamação da Comissão
de Mobilização Local da
Augusto Severo, logo no
segundo dia de greve. O
setor foi o primeiro a definir seus participantes com a
indicação dos companheiros Cícero Soares, Josival

Gonzaga, Rafael Bittencourt
e Jorge Guenna para essa
comissão local.
Depoimentos de servidores
também marcaram a participação e conscientização dos
trabalhadores. A servidora
Aline Moura, do TRT1 Antônio Carlos, é um exemplo.
Ela ressaltou que a luta vai
além da recomposição dos
salários. O que está em jogo,
segundo ela, é o compromisso com o Judiciário. “Um
Poder Judiciário enfraquecido
é ruim para o nosso país.”
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A força da Baixada
e do Interior
A luta se expandiu para
fora da capital. Passeatas e
atos mostraram a força do
pessoal de outras regiões. A
auto-organização é uma marca
de greve do TRT, que fez surgirem lideranças em todos os
foros, como Macaé, Campos,
Itaperuna, Cabo Frio e Nova
Friburgo. O funcionário do
TRT1 em Caxias, Fábio de
Jesus, por exemplo, destacou
a importância de se manter a
união nesse momento decisi-

Comissão local do TRT Augusto Severo

vo como o que a categoria vive
atualmente. Mas é preciso que
ela continue fortalecida para

novos desafios e ser sindicalizado é uma das melhores
formas de participação.
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agonismo na greve do Judiciário Federal
Foto: Samuel Tosta
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Momentos
marcantes da
greve na Capital
e interior
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Sisejufe sempre em busca dos melhores
convênios para seus sindicalizados
Convênios

A

lém de garantir direitos e representar
os filiados nas lutas
da categoria, é papel do sindicato oferecer benefícios
aos seus associados, como
convênios, descontos em
mensalidades e vantagens em
serviços. O Sisejufe dispõe
no momento de mais de 160
convênios com descontos
especiais e está sempre em
busca de novas parcerias.
Os contratos mais recentes
à disposição dos sindicalizados, entre tantos outros, são
o Club Municipal, a Clínica

Unimed e pós-graduação Multiplus são destaque nas parcerias
de Imunização Previmuno e
a Faculdade de Teologia Wittenberg. Os convênios com
o plano de saúde Unimed
(com ou sem carência) e de
odontologia, Uniodonto, são
os mais procurados pelos
servidores. Uma das razões
– além da qualidade dos planos oferecidos, é o valor das
mensalidades.
O Sisejufe também tem um
convênio com a empresa
Multiplus para oferecer aos
filiados cursos de pós-graduação on-line chancelados
pela Universidade Cândido

Mendes (Ucam). Os cursos,
na modalidade de Educação a Distância (EAD), são
todos subvencionados para
servidores sindicalizados,
com custo zero, tendo o sindicalizado que pagar apenas
os custos de certificação e
expedição de certificado no
valor de R$ 553,00, que
pode ser parcelado em até
10 vezes.
Confira no site do Sisejufe
todos os convênios e as
vantagens que eles oferecem:
http://sisejufe.org.br/wprs/
sindicato/convenios/

Algumas outras vantagens de ser
sindicalizado ao Sisejufe

N

ão bastasse a categoria judiciária
ter um sindicato de
luta, ainda há o fato de o
Sisejufe apoiar os servidores
em várias outras demandas
que não apenas as sindicais
e trabalhistas, como a ampla
cobertura do Departamento
Jurídico para seus sindicalizados, que podem contar
com um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil,
o Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados. O atendimento é gratuito em ações
administrativas e judiciais de
cunho administrativo, sem
pagamento de honorários.
Nas ações cíveis da Justiça
Comum, são cobradas so-
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mente as custas processuais,
com honorários reduzidos.
Além disso, os servidores
sindicalizados contam com a
possibilidade de passar momentos agradáveis em nossa
sede campestre que fica na
aprazível localidade de Vargem Grande, no município
de Teresópolis, cercada pela
exuberante Mata Atlântica
em área de mais de 75 mil
metros quadrados no sítio
Recanto dos Encantos. Conta
com portaria 24 horas, duas
piscinas, auditório e espaço
para café da manhã, sauna,
ofurô, e churrasqueira, além
de suítes disponíveis para
utilização dos filiados.
A sede campestre situa-se

no Condomínio da Serrinha
– Sítio Recanto dos Encantos,
localizado na Estrada da Serrinha, 2.500, bairro Vargem
Grande, próximo ao Km 12 da
rodovia Teresópolis-Friburgo
(RJ-130). Entrando à esquerda, em frente ao posto da Policia Militar de Vargem Grande,
às margens da Rodovia, a sede
fica a menos de 2 km.
A Sede Campestre está
disponível para visitas, hospedagem e eventos. O sócio
filiado deverá consultar as
normas do Regulamento da
Sede Campestre Sisejufe e o

Termo de Uso e Responsabilidade, ambos disponíveis no
site da entidade. Em seguida,
deve preencher o formulário
de controle de acordo com

a escolha do acesso. Informações pelo número (21)
2215-2443 e pelo e-mail:
sedecampestre@sisejufe.
org.br

