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Paulo Jesus de Andrade e Silva, servidor da Justiça do Trabalho de Rio Grande e diretor de base, integrou a 
caravana do Sintrajufe/RS que, no final de maio, participou de grandes mobilizações em Brasília: “Sou 
servidor há 32 anos e, por experiência, podemos contar nas mãos as reposições salariais que tivemos 
nesses anos todos. E nenhuma foi concedida sem a nossa luta. Estamos nos mobilizando; em 31 de maio 
tivemos a maior delegação deste sindicato no último período, o que demonstra a maturidade. Que essa 
mobilização possa ser a luz para uma maior unidade dos servidores do Judiciário. Vamos à luta.”

 BOLSONARO E FUX: 
CADÊ A REPOSIÇÃO 
SALARIAL?



  Fechamos esta edição sob a 
incerteza do desfecho da campanha 
sa l a r i a l .  Ace r t amos  quando 
explicamos que o vai e volta do 
governo era uma tática já anunciada 
por Paulo Guedes na fatídica 
reunião ministerial vazada em 2020. 
Se o lado de lá é orientado pela 
mentira e pela enganação na relação 
com os trabalhadores e as trabalha-
doras, no lado de cá é diferente: 
nestes três anos, denunciamos os 
efeitos da reforma administrativa 
(PEC 32) e não arredamos pé da luta 
pela reposição emergencial das 
perdas salariais ao lado dos demais 
servidores.
 Mas o governo Bolsonaro 
não acabou. O capitão, sua família e 
seus generais tripudiam sobre o 
STF, organizam e alimentam uma 
rede de mentiras sobre as urnas 
eletrônicas. Ante a fome, o governo 
pede com desfaçatez aos donos de 
supermercados  que  “ lucrem 
menos”; frente à disparada dos 

E D I T O R I A L

preços dos combustíveis, ameaça 
reduzir a arrecadação de estados e 
municípios colocando em risco o 
func ionamento  dos  se rv iços 
públicos, afinal “não é coveiro” nem 
“cozinheiro”.
 Não, ele não acabou nem 
desistiu. Na semana em que esta 
edição foi finalizada, o governo 
vendeu o controle da Eletrobras e 
retomou as ameaças de aprovação da 
reforma administrativa. É a granada 
no bolso, não só de servidores e 
servidoras do Judiciário Federal e do 
MPU, mas de todo o povo brasileiro. 
Para isso, conta com apoio de um 
setor da imprensa tão desesperado 
que chega a ver no presidente a 
capacidade de falar outras línguas e 
tirar o país da crise. 
 Não, ele não está sozinho: 
para uma plateia de empresários em 
evento no Palácio do Planalto, aos 
gritos e sob aplausos, afirma que 
“não pode viver como um rato” e 
que se “precisa fazer alguma coisa”.

 O nervosismo tem motivo. 
Todos os que apoiaram o golpe em 
2016 e sustentaram a farsa que levou 
Bolsonaro ao poder sabem quem têm 
responsabilidade sobre a tragédia 
que pesa sobre os milhões de 
brasileiros ameaçados pela fome, 
pelo desemprego e pela desesperan-
ça. O povo não esqueceu e vai buscar 
uma saída, chegará a hora do acerto 
de contas.
 É preciso abrir as portas e 
deixar a luz entrar novamente. Tudo 
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o que foi destruído pode ser 
reconstruído, tudo o que ruiu pode 
ser substituído. Para reconstruirmos 
o país, o entulho golpista e obscuran-
tista precisa ser varrido para fora de 
casa. É preciso revogar a reforma 
trabalhista, a emenda constitucional 
95 (teto de gastos), a reforma da 
Previdência, reconstruir os serviços 
públicos e retomar o controle sobre 
as riquezas do Brasil e o monopólio 
sobre o petróleo. É preciso reformar 
o Estado brasileiro.
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Quer ficar por dentro de tudo 
o que acontece no Sintrajufe?

Basta tirar uma foto do QRcode ao 
lado ou digitar o link na barra do 
seu navegador e você será 
automaticamente direcionado a 
uma conversa.

O T-Conecta foi criado para que você 
receba informações, reportagens e 
notícias do Sintrajufe em seu 
WhatsApp.

T-Conecta

http://bit.ly/T-ConectaSintrajufe

Adicione nosso número a sua agenda, 
envie um "Oi, Sintrajufe" e pronto, 
já estamos conectados.
 

(51) 999869113

Diga "Oi, Sintrajufe!"
Quem luta informado luta melhor. Por isso, o 

Sintrajufe lançou o T-Conecta. Nosso compromisso é 

enviar, pela nossa lista de transmissão, somente as 

informações mais importantes, para que você fique 

por dentro do que acontece no sindicato, na sua 

carreira e nas lutas que temos pela frente em 2022. 

T-Conecta com o Sintrajufe!

Às granadas respondemos com 
mobilização e o fortalecimento 
do Sintrajufe

Daniel Borges / Sintrajufe/RS / EspecialDepois de dois anos, categoria volta a realizar assembleias de base presenciais; a primeira foi na Justiça do Trabalho
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  Está perto do fim a grande obra que 
o Sintrajufe/RS vem realizando nos 
últimos seis meses. Os alojamentos 
já estão disponíveis para reservas e o 
atendimento presencial na sede já 
foi retomado, enquanto as melhorias 
finais são realizadas.
 A reforma na sede do 
sindicato teve início em dezembro de 
2021, com o objetivo de adequação a 
normas de segurança e modernização, 
abrangendo o prédio histórico, os 
alojamentos e a sede administrativa. 
Além de conserto de infiltrações, 
elétrica e pintura, entre outros, o local foi 
ajustado a normas de segurança, com a 
implantação de um plano de prevenção 
contra incêndios (PPCI). Também foi 
feita uma readequação no projeto, para 
garantir a instalação de plataforma para 
solucionar o problema de falta de 
acessibilidade do prédio histórico.

  Com a finalização da reforma dos 
alojamentos, o Sintrajufe/RS 
reabriu a agenda de reservas para 
sindicalizados e sindicalizadas. Os 
alojamentos possuem quartos duplos 
de uso coletivo (cada um com 
banheiro), um deles adequado para 
garantir acessibilidade, além de 
copa, televisão e acesso à internet.
 O alojamento é destinado, 
especialmente, a colegas e depen-
dentes que venham a Porto Alegre 
por curtos períodos, como, por 
exemplo, para realização de cursos e 

  O horário de atendimento no 
Sintrajufe/RS é de segunda a sexta-
feira, das 10h às 18h. Ao acessar as 
dependências do sindicato, é 
recomendável o uso de máscara facial 
que cubra o nariz e a boca. O atendi-
mento ao público está sendo realizado 
por agendamento, preferencialmente, 
com apresentação de comprovante de 
vacinação. 
 Ao acessarem a sede, as 

Sintrajufe/RS

Sintrajufe/RSSintrajufe/RS
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Obra na sede do Sintrajufe 
torna prédios mais modernos 
e seguros, com mais conforto 
e acessibilidade

Confira os horários de atendimento do sindicato

M U D O U  P A R A  M E L H O R

atendimentos médicos.  Estão 
incluídas roupas de cama e toalhas. 
A copa dispõe de fogão, micro-
ondas, geladeira e louças.
 As reservas devem ser 
feitas, exclusivamente, pelo telefone 
(51) 3235-1977 ou pelo e-mail 
reservas@sintrajufe.org.br, com até 
quatro meses de antecedência 
mediante o pagamento da taxa de 
utilização de R$ 30,00 a diária. Essa 
taxa destina-se ao custeio da limpeza 
e da manutenção e deverá ser paga 
na data de confirmação da reserva. 

pessoas devem permanecer nos halls 
dos respectivos andares até serem 
chamadas, para evitar aglomeração 
nas salas. O sindicato está controlando 
o acesso, de modo a observar o limite 
da capacidade e respeitar a distância 
de 1,5 metro entre as pessoas. O 
contato com o sindicato também 
pode ser feito pelo telefone (51) 3235-
1977 ou pelo e-mail ouvido-
ria@sintrajufe.org.br.



HOJE SÃO ESSAS
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Conheça alguns dos 
novos convênios firmados 
pelo sindicato e saiba 
como obter descontos em 
produtos e serviços

Kauer, Villar & 
Advogados Associados

Natureza Pura 
Armazém Ecológico

V A N T A G E N S  E  D E S C O N T O S

  Se você é cliente de algum estabeleci-
mento e gostaria de firmar convênio 
com o Sintrajufe/RS, em Porto Alegre 
ou no interior, é possível fazer essa 
sugestão à empresa e ao sindicato. 
Tanto o colega sindicalizado ou 
sindicalizada quanto a própria empresa 
podem entrar em contato com o 

  Convênio firmado com o escritório de advocacia Kauer, Villar & Advogados 
Associados oferece atendimento para a categoria em questões de natureza cível em 
atendimentos individualizados. Os colegas do interior do estado, desde que filiados 
ou filiadas ao Sintrajufe/RS, e seus dependentes, também podem usufruir do 
benefício. São atendidas questões pessoais sem relação com a atuação funcional, o 
que já é realizado pela assessoria jurídica do Sintrajufe/RS (SMH advogados). 
Assim, temas de natureza tributária, trabalhista, previdenciária, entre outros, são 
objeto do convênio. As consultas podem ser agendadas diretamente com o 
Sintrajufe/RS para o atendimento pelo telefones (51) 3235-1977 (geral) e 99777-
7208 (administrativo), ou pelo e-mail: administrativo@sintrajufe.org.br.

  O Sintrajufe/RS firmou convênio com o estúdio de pilates Vittalis Studio, no 
bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Com a parceria, colegas sindicalizados e 
sindicalizadas têm direito a 10% de desconto nas aulas de pilates. A Vittalis 
Studio fica na avenida Caçapava, 527, 2º andar, no bairro Petrópolis, em Porto 
Alegre. Para mais informações, acesse o site www.vittalistudio.com.br ou 
faça contato pelo e-mail contato@vittalistudio.com.br, ou pelo telefone (51) 
3239-6491.

  O convênio com a Natureza Pura 
Armazém Ecológico, com sede em 
Viamão, oferece desconto de 5% para 
sindicalizados e sindicalizadas. Esse 
convênio faz parte do Projeto de 
Agroecologia, lançado em setembro 
do ano passado, que busca possibilitar 
à categoria mais informações sobre a 
produção e o consumo de alimentos. 

 Atualmente, o Armazém trabalha apenas com atendimento virtual. 
Aos sábados, está presente na Feira Ecológica da Avenida José Bonifácio, 
no Bom Fim, das 10h às 16h, com alimentos da marca própria, tais como 
cremes e sopas veganas e congeladas. Os pedidos de tele-entrega podem ser 
realizados por meio do WhatsApp (51) 99596-3756. As encomendas devem 
ser feitas às quintas-feiras até 15h. A lista de produtos para encomenda é 
enviada para uma lista de transmissão toda quarta até o meio-dia. O custo da 
entrega, em Viamão na região centro até a parada 36 é de R$ 12,00; para os 
demais locais, é necessário consultar a empresa.

Sintrajufe/RS para esse fim pelo e-mail 
convenios@sintrajufe.org.br. O 
sindicato irá enviar, então, um termo 
que detalha as condições do convênio, 
por meio do qual a empresa oferece 
descontos aos filiados e às filiadas e o 
Sintrajufe/RS realiza a divulgação dos 
produtos ou serviços.

Você quer 
sugerir um novo 
convênio?

Além de fortalecer o sindicato e as lutas da nossa categoria, uma das vantagens de ser sindicalizado ou sindicalizada ao 
Sintrajufe/RS é poder usufruir dos diversos convênios firmados pela entidade, que oferecem descontos exclusivos em 
produtos e serviços. Abaixo, apresentamos alguns dos principais convênios definidos no último período.

Pão na Porta Vittalis Studio
  Também parte do Projeto de Agro-
ecologia do Sintrajufe/RS, o convênio 
com a Pão na Porta oferece 5% de 
desconto para sindicalizados e sindicali-
zadas nas compras dos alimentos e outros 
produtos da loja. Os pães são entregues 
semanalmente em Porto Alegre e na 
região Metropolitana, e também há 
entregas em cidades do Litoral Norte e da 
Serra. As vendas são feitas online ou na 

loja física, criada no final de dezembro de 2021, na Rua José do Patrocínio, 366, 
bairro Cidade Baixa. No local, também funciona uma cafeteria. São cerca de 200 
produtos, entre pães, hortaliças, doces, sucos e massas, além dos cosméticos 
naturais e kits criados para datas especiais. O catálogo completo pode ser solicitado, 
e os pedidos podem ser feitos até terça-feira à meia-noite pelo instagram.-
com/paonaportaartesanal ou pelo WhatsApp (51) 98218-2121. O pedido mínimo é 
de R$ 35,00 + R$ 10,80 de frete (Porto Alegre e região Metropolitana) e de R$ 35,00 
+ R$ 16,00 de frete para Serra, Lajeado, Estrela e litoral. As entregas ocorrem nas 
quintas e nas sextas-feiras.

sintrajufe.org.br/resultados
QUER VER MAIS CONVÊNIOS?
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Sintrajufe ingressa 
com ação buscando 
reconhecimento da 
natureza de 
vencimento da GAJ

J U R Í D I C O
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  O Sintrajufe/RS, por meio do 
escritório Silveira, Martins, Hübner 
Advogados, ajuizou ação civil 
pública visando ao reconhecimento 
da natureza de vencimento da 
Gratificação de Atividade Judiciária 
(GAJ) a todos os servidores e 
servidoras do Judiciário Federal no 
Rio Grande do Sul. O sindicato 
também busca a condenação da 
União ao pagamento das diferenças 
remuneratórias decorrentes, com 
reflexos nas demais vantagens que 
têm o vencimento como base de 
cálculo, como adicionais e gratifica-
ções, em parcelas vencidas e 
vincendas.

 Ao tratar do histórico 
normativo da GAJ, o Sintrajufe/RS 
afirma que não restam dúvidas de 
que não se trata de verdadeira 
gratificação. Sua origem e as 
condições de seu pagamento 
mostram que,  embora  es te ja 
desatrelada do vencimento básico, a 
GAJ se caracteriza como tal, já que é 
paga a todos os servidores e 
servidoras ocupantes de cargos 
efetivos, sem condicionantes, 
dispensando, por exemplo, avalia-
ção de desempenho, exercício de 
função específica ou mais complexa.
 O projeto de lei 1059/95, 
que deu origem à lei 9.421/96, deixa 

clara,  em sua justificativa,  a 
preocupação com a evasão de 
pessoal qualificado dos quadros do 
Judiciário Federal. Naquela época, a 
remuneração era  infer ior  na 
comparação com os quadros do 
Legislativo e do Executivo.
 As novas carreiras do 
Judiciário Federal espelharam-se 
naquelas já existentes nos demais 
poderes, e a GAJ foi criada apenas 
para melhor remunerar às carreiras 
do Poder Judiciário. No projeto de 
lei, fica evidente a verdadeira 
natureza jurídica da GAJ, de 
aumento remuneratório disfarçado 
de gratificação.

 Na  ação ,  o  s ind ica to 
argumenta que a GAJ, na medida em 
que é paga pelo exercício do cargo 
efetivo, sem estar atrelada a qualquer 
condicionante, não se enquadra na 
definição de adicional  ou de 
gratificação e atinge servidoras e 
servidores ativos, aposentados e 
pensionistas, independentemente de 
fatores como tempo de serviço, 
d e s e m p e n h o  d e  a t r i b u i ç õ e s 
especiais, condições anormais de 
desempenho do cargo, ou mesmo 
fatores pessoais atrelados ao próprio 
servidor. Portanto, independente-
mente  da  nomencla tura ,  sua 
natureza é de vencimento.
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Governo adota tática da confusão 
e da granada para impor o zero; 

luta por reposição continua

  Quando esta edição do T-Liga 
circula, já são quase sete meses de 
campanha salarial unificada. O 
Sintrajufe/RS, a Fenajufe e muitas 
outras entidades que representam 
trabalhadores e trabalhadoras do 
serviço público federal seguem 
enfrentando, nas ruas, nos locais de 
trabalho e nas redes sociais, a política 
do “reajuste zero” de Jair Bolsonaro 

  Como se confessasse o crime que iria 
cometer, é Guedes quem explica a tática 
do governo numa reunião ministerial de 
abril de 2020. “E é nessa confusão toda, 
todo mundo achando que nós estamos 
distraídos... abraçaram com a gente... 
enrolaram com a gente... e nós botamos a 
granada no bolso do inimigo”.
 Sempre jogando com imprecisões, o 
reajuste zero foi novamente sugerido por 
Bolsonaro quando afirmou, em 
entrevista ao SBT News, que, “pelo que 
tudo indica, não será possível dar 
nenhum reajuste pros servidores”. 
Segundo ele, a reposição, mesmo de 5%, 
provocaria cortes que “vão atrapalhar o 
funcionamento do país”. Como sempre faz, 
o presidente tenta colocar os servidores 

  Os últimos meses foram de mobiliza-
ção em Brasília e nos estados. O Sintra-
jufe/RS participou da construção de 
todas as atividades, com envio de 
caravanas à capital federal e manifesta-
ções nas ruas de Porto Alegre. No Rio 
Grande do Sul, as atividades foram reali-
zadas juntamente com entidades que 
fazem parte da Frente dos Servidores Pú-
blicos do RS, buscando repetir a unidade 
que impediu a aprovação da reforma 
administrativa no ano passado, com servi-
dores federais, estaduais e municipais. 
 Em 19 de maio, Dia de Mobilização, 
o Sintrajufe/RS promoveu uma rodada 
de assembleias de base nos prédios em 
Porto Alegre, as primeiras realizadas 

  Enquanto o governo tenta confundir 
os servidores, o Supremo Tribunal 
Federal vem atrelando suas decisões 
justamente às políticas de Bolsonaro. 
O Supremo já poderia ter enviado 
projeto ao Congresso, a exemplo do 
que fez o Tribunal de Contas da União 
(TCU), que apresentou à Câmara uma 
minuta de projeto para a reposição de 
13,5% para os servidores e as servido-
ras do órgão. No entanto, nos contatos 
com o Congresso, o presidente do STF, 
Luiz Fux, está priorizando a aprovação 
dos quinquênios para magistrados e 
procuradores. Além da pressão sobre o 
governo federal, servidores e servido-
ras do Judiciário Federal estão também 
cobrando ações concretas do STF.
 O Judiciário já mostrou, em docu-
mento encaminhado à Casa Civil, que 
tem espaço no orçamento, mas o STF, 
em vez de encaminhar projeto de lei ao 
Congresso, está condicionando o 
índice de reposição da categoria à 
decisão do governo Bolsonaro para 
todo o funcionalismo. 
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(PL). A luta por 19,99% de reposição 
salarial emergencial continua, apesar 
da tática da confusão adotada pelo 
governo.
 Tanto Bolsonaro quanto outros 
porta-vozes do governo, como os 
ministros da Economia, Paulo Guedes, 
e da Casa Civil, Ciro Nogueira, têm 
apresentado à imprensa versões 
contraditórias sobre as reais intenções do 

Granada no bolso 
em meio à confusão

Mobilizações 
aqui e em Brasília

O STF pode pagar a 
reposição, é só querer

governo. Como em nenhum momento 
nestes meses de mobilização foi 
apresentada qualquer proposta à maioria 
das categorias, é difícil saber o que é 
verdade e o que é pura distração. Até o 
fechamento desta edição já se ouviu 
sobre a concessão de 5% de reposição 
linear, o reajuste apenas no vale-
alimentação ou reajuste zero mesmo.
 Os 5% são recorrentes em falas de 

Bolsonaro e sua equipe, mas estão muito 
abaixo do necessário, não repõem 
sequer metade da inflação dos últimos 
12 meses, que está acima de 12%. No 
caso do vale-alimentação, além de não 
se saber qual o valor do reajuste, um dos 
principais problemas é que não 
alcançaria os aposentados e as aposenta-
das, que permaneceriam sem nada de 
reajuste em seus vencimentos. 

como empecilho, mas é exatamente o 
contrário, o funcionalismo é fundamental 
para o desenvolvimento do Brasil.
 O governo chegou a falar em “deixar 
para o ano que vem” qualquer reposição 
para os servidores. Ou mesmo em conce-
der algum índice apenas para poucas cate-
gorias, em especial as carreiras policiais.
 Para os servidores e servidoras, não há 
outra alternativa a não ser seguir a 
mobilização. A reivindicação das 
categorias é de 19,99% como reposição 
emergencial, percentual referente às 
perdas acumuladas de janeiro de 2019 a 
dezembro de 2021, sem que se esqueça 
que há ainda outras perdas anteriores e 
posteriores que precisarão ser recupera-
das futuramente.

 Há espaço no orçamento para 
reposição, pelo menos em parte, da 
inflação registrada no governo Bolsonaro. 
Em entrevista ao Sintrajufe/RS no início 
deste ano, o economista e assessor da 
Fenajufe Washington Luiz Moura Lima 
explicou que a emenda constitucional 
95/2016, de teto de gastos, congela o 
orçamento, mas faz uma atualização 
anual pelo valor do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Isso significa que o conjunto do orçamento 
da União (Judiciário, Executivo e Legis-
lativo) vem sendo corrigido anualmen-
te, ou seja, há um aumento do teto tam-
bém para pagamento de pessoal.   
 Os tribunais não aplicaram a parte de 
pessoal em reajuste e contratação. Em 
vez disso, as administrações têm 
alocado esses recursos para outros fins, o 
que aumentou em um terço as chamadas 
“outras despesas correntes” (adminis-
trativas e benefícios sociais). Só em 
2022, por exemplo, foi aprovado um 
aumento global de 8,35% para despesas 
primárias no orçamento do PJU.

presencialmente desde o início da 
pandemia. A categoria reafirmou que a 
luta se mantém, pela recomposição 
emergencial de 19,99%.
 Em Brasília, houve atos que chega-
ram a reunir milhares de pessoas em 
defesa da reposição emergencial, como a 
mobilização do dia 26 de março. Em 
maio, uma caravana enviada pelo 
Sintrajufe/RS participou, em um mesmo 
dia, de um protesto no Espaço do 
Servidor e de um ato político com parla-
mentares, na Câmara dos Deputados. 
Essas e outras atividades foram realiza-
das a partir da certeza de que só a 
mobilização pode derrotar a política de 
congelamento do governo.

Categorias do funcionalismo federal ocuparam as ruas em Brasília em atos públicos e caminhadas

Caravana do Sintrajufe, com 12 colegas, participou de atividades em uma intensa semana 
de mobilizações, em maio

Ato político em defesa da reposição emergencial lotou o Auditório Nereu Ramos, 
da Câmara dos Deputados

Sintrajufe participou dos atos públicos unificados por reposição salarial em POA e em Brasília Assembleia de base na Central de Atendimento ao Eleitor, Porto Alegre, em Dia de Mobilização

Em Dia de Mobilização, colegas da JF e TRF4 comparecem à primeira assembleia de base 
presencial desde o início da pandemia



HOJE SÃO ESSAS

8

T-LIGA • JUNHO de 2022

No interior, Sintrajufe 
participa de atividades 
contra fechamento de VTs 
e defende revogação da 
reforma trabalhista

S I N T R A J U F E  N A  E S T R A D A

  No ano passado, o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT) publicou a resolução 
296/2021, uma grave ameaça à 
existência da Justiça do Trabalho. 
Em um primeiro momento, a 
resolução aponta para a extinção de 
69 varas trabalhistas em todo o 
Brasil, nove delas no Rio Grande do 
Sul. Porém, a ameaça é maior, já 
que, a partir da resolução, a cada ano 
novas varas poderão ser fechadas. O 
Sintrajufe/RS colocou-se desde o 
primeiro momento contra a medida 
e, nos últimos meses, participou de 
atividades, no interior e em Porto 
Alegre, em defesa da JT e pela 
revogação da reforma trabalhista.
 O CSJT determina que os 
tribunais regionais realizem “ade-
quação da jurisdição ou transferência 
de unidades judiciárias de primeiro 
grau” em varas “com distribuição 
processual inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da média de casos novos 
por Vara do Trabalho do respectivo 
tribunal, no último triênio”. No Rio 
Grande do Sul, enquadram-se nesse 
parâmetro as varas localizadas nas 
cidades de Alegrete, Arroio Grande, 
Encan-tado, Lagoa Vermelha, 
Rosário do Sul, Santa Vitória do 
Palmar, Santana do Livramento, 
Santiago e São Gabriel.
 O sindicato enviou ofícios 
às câmaras municipais dos nove 
municípios solicitando a realização 
de audiências públicas, que aconte-
ceram, até o fechamento desta 
edição, em Santana do Livramento, 
Arroio Grande e Encantado; em 
Santa Vitória do Palmar e em 
Santiago,  foram organizadas 
reuniões para tratar do assunto. No 
dia 4, a Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul promoveu uma 
audiência pública estadual, com 
participação do Sintrajufe/RS, contra 
o fechamento das VTs.

  A luta contra o fechamento das 
varas e pela defesa da Justiça do 
Trabalho também inclui a defesa da 
revogação da reforma trabalhista de 
2017. Essa reforma (lei 13.467 
/2017) dificulta o acesso ao Judi-
ciário Trabalhista e, por isso, tem sido 
responsável pela redução no número 

de processos, o que agora serve como 
justificativa para a ten-tativa de fechar 
varas – e, assim, criar ainda mais 
obstáculos para trabalhadores e 
trabalhadoras garantirem seus 
direitos.
 A partir de 21 de março, o 
Sintrajufe/RS colocou na rua campa-

nha contra a extinção de varas do 
trabalho e pela revogação da reforma 
trabalhista. A ação abrange rádios e 
jornais de todas as regiões atingidas 
pela ameaça de fechamento de varas 
trabalhistas, além de outdoors em 
várias cidades, incluindo Porto 
Alegre, e ações nas redes sociais.

Campanha em 
todas as regiões 
atingidas

Em Santana do Livramento, Sintrajufe destacou que é preciso dialogar com as comunidades para mostrar os efeitos nocivos da extinção de VTs

Sintrajufe esteve presente na audiência em Arroio Grande

Na Assembleia Legislativa, sindicato defendeu que a luta passa pelo combate amplo ao desmonte dos serviços públicos

Colegas da Vara Trabalhista de Encantado marcaram presença na audiência pública no município

Divulgação / Sintrajufe/RS

Leandro Dóro / Sintrajufe/RS
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  Os entendimentos do Tribunal de 
Contas da União (TCU) de que é 
“ilegal” a incorporação de quintos e 
que função comissionada ou cargo em 
comissão nas aposentadorias não 
devem ser incorporados são assuntos 
que continuam a preocupar e gerar 
dúvidas junto aos colegas. Por esse 
motivo, o Núcleo de Aposentados, 
Aposentadas e Pensionistas (NAF) 
organizará uma reunião a fim de tratar 
novamente do tema, com a presença 
do escritório Silveira, Martins, Hübner 
Advogados, que presta assessoria 
jurídica ao Sintrajufe/RS. 

  O NAF, Núcleo mais longevo do 
Sintrajufe/RS, sempre marcou 
presença nas diversas lutas da 
categoria, participando de atos 
públicos, assembleias, caravanas e 
demais atividades da vida sindical. 
Além disso, mantém uma agenda 
mensal com suas atividades espe-
cíficas.

 O Tribunal de Contas da 
União (TCU), a partir de 2021, vem se 
manifestando pela ilegalidade de 
vários atos de aposentadorias ainda 
não julgados, dos últimos cinco anos, 
de quem tem quintos incorporados. 
Desde então, colegas do TRT4, do 
TRF4/JF e do TRE-RS que se 
aposentaram nessa situação estão 
recebendo dos órgãos notificações. 
Esse tema foi tratado em reunião do 
NAF em 2021, com o advogado 
Felipe Néri da Silveira. À época, ele 
explicou que o STF modulou a 
questão no sentido de compensação 

em reajustes futuros no caso de 
parcelas de quintos incorporados por 
decisão administrativa ou em ações 
judiciais não transitadas em julgado. 
 Fora dessa situação estão 
aqueles e aquelas que têm quintos 
incorporados antes de 1998, ou no 
período de 1998 a 2001, porém com 
decisão judicial transitada em 
julgado. A partir da decisão do STF, o 
TCU teve que adaptar seu entendi-
mento, o que tem gerado contradi-
ções. E à medida que os colegas 
recebem notificações, novas dúvidas 
e receios surgem. 

 Quanto aos direitos previstos 
no artigo 193 da lei 8.112/90, o Sintra-
jufe/RS obteve sentença favorável na 
ação (5038080-38.2020.4.04.7100). A 
decisão judicial determinou a manu-
tenção dos pagamentos a que tinham 
direito servidores e servidoras que 
exerceram função comissionada ou 
cargo em comissão por cinco anos 
consecutivos ou dez anos intercala-
dos, até 18 de janeiro de 1995, e 
fizeram jus à incorporação. A ação 
ainda segue em grau de recurso, 
diante da apelação interposta pela 
União. 

Quintos incorporados e 
direitos previstos no art. 193 
da lei 8112/290: sindicato fará 
nova reunião para tirar 
dúvidas de colegas

Com a pandemia de Covid-19, as 
reuniões têm sido realizadas por 
videoconferência. São duas ativi-
dades mensais: as reuniões ordinári-
as são voltadas para assuntos diver-
sos do segmento e da categoria, 
como campanha salarial e reforma 
administrativa; e as Quintativas 
(sempre na última quinta-feira de 

Assessoria jurídica informa sobre ações de interesse de aposentados no último Encontro do NAF presencial, em 2019

Arquivo Sintrajufe/RS

cada mês) oferecem um espaço de 
lazer, cultura e informações sobre 
qualidade de vida.
 O calendário e as pautas 
das atividades podem ser acompa-
nhados pelo site e pelas redes do 
sindicato. Você também pode 
solicitar informações pelo e-mail 
aposentadoria@sintrajufe.org.br.
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Concursos Literário 
e Fotográfico estão com 
inscrições abertas até 
30 de junho

Concurso Literário Mario Quintana

Concurso Fotográfico

C U L T U R A

  Estão abertas, até o dia 30 de 
junho, as inscrições para os 
c o n c u r s o s  c u l t u r a i s  d o 
S i n t r a j u f e / R S .  O  C o n c u r s o 
Literário Mario Quintana e o 
Concurso Fotográfico recebem 
inscrições em diversas categorias, 
incluindo a categoria e comunidade 
em geral. É a 18ª edição de ambos os 
concursos. As inscrições são 
gratuitas e devem ser realizadas 
online, nos formulários disponibili-
z a d o s  n o  s i t e  d o  s i n d i c a t o 
(www.sintrajufe.org.br). Os editais 
completos também estão disponíve-
is no site, bastando clicar na imagem 
referente aos concursos para acessar 
todas as informações.

  O Concurso Literário visa despertar 
talentos literários, promover a litera-
tura e homenagear Mario Quintana, 
poeta que, em sua lírica, cantou a 
cidade, os homens e os sonhos. Podem 
participar todos e todas com idade 
acima de 18 anos, sendo vedada a 
participação de diretores e diretoras, 

  O 18º Concurso Fotográfico terá 
como tema “Janelas da memória”. São 
duas categorias em competição: Geral, 
para pessoas residentes no Brasil, 
acima de 18 anos; e Sintrajufe, para 
filiados e filiadas ao sindicato e seus 
dependentes. Cada participante poderá 

  O diretor do Sintrajufe/RS Paulo 
Oliveira ressalta que “nossos 
concursos literário e fotográfico, 
ao longo de dezessete edições, 
atravessaram tempos de demo-
cracia ampla, de instabilidades, 
pandemia e perversidades muitas 
vezes expressas em seus temas e 
obras participantes. Muito nos 
alegramos, porque já são eventos 
consagrados, longevos, interliga-
dos às nossas oficinas de cultura e 
respeitados pela categoria e pela 
comunidade cultural e já estamos 
em andamento com a décima 
oitava edição de ambos os 
concursos”. Conforme Oliveira, a 
importância dos concursos vai 
além de “um belo ato cultural. 
Eles fazem com que o Sintrajufe 
atravesse o âmbito de sua cate-
goria profissional e mostre que 
não é um ente em si mesmo, mas 
parte de uma sociedade com 
quem dialoga e constrói ações 
libertárias pela arte e por políticas 
sociais comprometidas com a luta 
por um mundo melhor”.

Valorização 
da cultura

Saiba mais 
sobre os 
concursos:

funcionários e funcionárias do 
Sintrajufe/RS, além de seus familiares. 
Os textos devem ser inéditos em 
publicações impressas.
 Em 2022, a temática é livre, 
e haverá duas modalidades: Re-
gional, para autores e autoras 
residentes e domiciliados no Rio 

Grande do Sul; e Nacional, para 
quem reside em outros estados ou 
brasileiros e brasileiras domiciliados 
no exterior. Cada modalidade é 
composta por três categorias: conto, 
crônica e poesia. Os primeiros luga-
res receberão troféus e os demais, 
certificados.

encaminhar até três fotos, em apenas 
uma das categorias.
 Os três primeiros colocados 
na categoria Sintrajufe receberão 
prêmio em dinheiro, troféu e participa-
ção no calendário 2023 confeccionado 
pelo sindicato. Do quarto ao oitavo 

lugar, os e as participantes também 
terão suas fotos no calendário. Na 
categoria Geral, os três primeiros 
colocados recebem troféus e partici-
pam do calendário; do quarto ao 
sétimo, o prêmio é a participação no 
calendário do Sintrajufe/RS.

XVIII
CONCURSO

MARIO
QUINTANA
S I N T R A J U F E - R S — 2 0 2 1

LITERÁRIO

INSCRIÇÕES
ATÉ O DIA
30 DE JUNHO

A inscrição é gratuita
e a temática é livre.

(sintrajufe.org.br)

C O N C U R S O
FOTOGRÁFICO
S I N T R A J U F E - R S - 2 0 2 2

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA
30 DE JUNHO

(sintrajufe.org.br)

A inscrição é
gratuita e a
temática é
Janelas da
memória.
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  Neste ano, a categoria elege a nova 
Direção Colegiada e o novo Conselho 
Fiscal do Sintrajufe/RS, para o período 
2022-2025. As eleições acontecem das 
9h do dia 29 às 20h do dia 30 de junho, 
por votação eletrônica (site específico 
ou aplicativo), como já havia ocorrido 
em 2019. Todos os sindicalizados e 

Dias 29 e 30/6: participe das 
eleições para Direção Colegiada 
e Conselho Fiscal do Sintrajufe

ATUALIZE
SEU CADASTRO
E FIQUE POR
DENTRO!

sindicalizadas até dia 31 de março 
podem votar.
 A RelataSoft é a responsável 
pela parte técnica do processo e, dias 
antes das eleições, enviará instruções 
sobre a votação por SMS, e-mail e 
WhatsApp. Nelas constarão informa-
ções sobre link de votação e aplicativo. 

Por isso, é fundamental estar com os 
dados atualizados junto ao sindicato. A 
RelataSoft enviará comunicações aos 
eleitores, como senhas, lembrete 
para votar etc., pelo e-mail sintraju-
fers@votoeletronico.com.br.
 Cada sindicalizado e sindi-
calizada participará de duas votações, a 

primeira para Direção Colegiada e a 
segunda para Conselho Fiscal. As 
pessoas aptas a votar foram divididas 
em 24 seções eleitorais. Isso dá mais 
segurança na apuração e na conferên-
cia dos dados. A informação sobre a 
respectiva seção também será enviada 
pela empresa.

Nas eleições deste ano, há chapa única tanto para 
Direção Colegiada quanto para Conselho Fiscal. 
Confira abaixo os nomes dos componentes.

José Carlos Pinto de Oliveira (Zé) – TRF4

Arlene da Silva Barcellos (aposentada) – JT POA

Marcelo Machado Carlini – JF POA

Cristina Viana dos Santos (aposentada) – JT POA

Edson Moraes Borowski – JE Caxias do Sul

Luciana Krumenauer Silva – JF POA

Fabrício Dias Loguércio – JF POA

Alessandra Pereira de Andrade – JT POA

Eduardo Guterres Felin – JT POA

Roberta Liana Vieira – TRT4

Sergio Amorim dos Santos – TRT4

Márcia Angelita Coelho – JE POA

Diogo da Silva Corrêa – JT Taquara

Denise Rosane Elias (aposentada) – JT POA

TITULARES

Bárbara Kern Wilbert (aposentada) – JT POA

Eloá Nunes Nazareth Paiva (aposentada) – JF POA

Inês Cristina de Oliveira (aposentada) – TRF4

Ivonilda Buenavides da Silva – TRE

Maria Cristina Oliveira – JF POA

Rejane Sacco dos Anjos (aposentada) – JF Rio Grande

Vera Lúcia Pellegrino (aposentada) – TRT4

SUPLENTES

Lídia Schneider da Silva –JT Sapiranga

Nádia Pilati – JF POA

Nilza Ortmeier (aposentada) – JT POA

Orildo Longhi (aposentado) – JT POA

Rejane Fátima Oliveira de Almeida – MPU

José Luis Fistarol – JF Santiago

Carla Nunes Santos – JE Viamão

Paulo Roberto Rodrigues Guadagnin – TRT4

Raquel Beltrame Raubert – JF Passo Fundo

Walter Oliveira – TRT4

Marli da Campo Zandoná (aposentada) – JF POA

Moisés Trisch – JT Torres

Cristina Feio de Lemos – JF POA

Anderson Eduardo dos Santos Mangine – MPU

Luciane do Espírito Santo Rodrigues – JF Santana do Livramento

Osmar Barboza Júnior – JT Gramado

Rosimara Silva Kasper – JF Cachoeira do Sul

Rogério Martino Otero Avila – JE Pelotas

Camila Thomaz Telles – TRF4

Direção Colegiada • Chapa Sintrajufe Unido e Forte Conselho Fiscal • Chapa Sintrajufe Unido e Forte
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QUAL O PERÍODO DE VOTAÇÃO?

Das 9h do dia 29 às 20h do dia 30 de junho de 2022. Haverá 

tolerância de 10 minutos para quem estiver em processo de 

votação concluir seu voto.

QUEM PODE VOTAR?

Podem votar todos os sindicalizados e sindicalizadas até dia 

31 de março de 2022.

COMO ACESSAR O SITE OU O APLICATIVO DE VOTAÇÃO?

A votação será realizada no site 

https://sintrajufers.votoeletronico.com.br, criado para as 

eleições do Sintrajufe/RS, ou pelo aplicativo específico, que 

será informado pela empresa responsável, RelataSoft.

O login será o próprio CPF, e a senha será enviada por e-mail 

a todos os aptos a votar e também por SMS e WhatsApp, 

com base nos dados cadastrados junto ao sindicato. Por isso 

é importante manter os dados atualizados junto ao 

sindicato.

COMO SERÁ A VOTAÇÃO?

Depois de feito o login, a sessão de votação será 

considerada iniciada somente depois que o usuário 

selecionar o botão “Votar”.

Cada sindicalizado ou sindicalizada votará duas vezes: 

primeiro, para Direção Colegiada e, depois, para Conselho 

Fiscal. Depois de cada votação, é necessário apertar 

“Confirmar”.

Após a confirmação, o colega será direcionado para a tela 

de exibição do comprovante de votação.

Importante: antes de sair do site ou aplicativo, é preciso 

verificar se as duas etapas foram concluídas. Só assim os 

votos serão validados.

O QUE FAÇO SE NÃO CONSEGUIR ACESSAR A VOTAÇÃO?

No dia eleição, se o sindicalizado não conseguir acessar o 

site específico ou aplicativo, não conseguir fazer o login ou 

tiver qualquer outra dificuldade para votar, deve contatar a 

Comissão Eleitoral pelo telefone (51) 980231732 ou pelo e-

mail comissao.eleitoral@sintrajufe.org.br.

COMO ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS?

Se você recebe as mensagens que o Sintrajufe/RS enviadas 

por e-mail ou WhatsApp é porque seus dados de contato 

estão atualizados. Então, não precisa se preocupar.

Para atualizar o cadastro, os colegas da ativa devem enviar 

e-mail, pelo seu endereço eletrônico funcional, para a 

Comissão Eleitoral: comissão.eleitoral@sintrajufe.org.br, 

informando seus dados (e-mail preferencial e telefone 

celular).

No caso de colegas aposentados, é preciso enviar e-mail 

para comissao.eleitoral@sintrajufe.org.br (com nome 

completo, CPF e matrícula), informando e-mail preferencial 

e telefone celular.

QUEM ESTÁ COM O CADASTRO DESATUALIZADO 

PODE VOTAR?

Sim, desde que pelo menos um de seus contatos disponíveis 

no cadastro junto ao sindicato (e-mail funcional, e-mail 

pessoal ou telefone celular) esteja correto. Por essas vias é 

que serão enviadas as instruções para votação.

FIQUE ATENTO/A ÀS CONFIGURAÇÕES

Para quem optar por usar o computador para votar, os 

navegadores aceitos são os seguintes: Chrome, versão 85 ou 

superior; Firefox: versão 74 ou superior; Edge Chromium: 

versão 75 ou superior; Safari: versão 13 ou superior. Por 

motivos de segurança não são recomendados o Internet 

Explorer e o Opera.

Para votação por aplicativos em celular ou outro dispositivo 

móvel, os sistemas compatíveis são os seguintes: IOS: versão 

12 ou superior; Android: versão 8.0 ou superior.

ATUALIZE
SEU CADASTRO
E FIQUE POR
DENTRO!


