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Conﬁra a carta dos grevistas de Campinas
e algumas imagens da assembleia de 06/08

Até 10/08 tem janela para
Conﬁra a carta dos grevistas 1º Torneio de Futebol Society
adesão ao plano nacional » Pg. 2 e imagens do movimento » Pg. 3 dos Servidores da 15ª » Pg. 3
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Assembleia em Campinas
aprova continuidade da greve
Na maior assembleia realizada desde
o início da greve, em 22 de junho, os
servidores da Justiça do Trabalho da
15ª Região aprovaram por unanimidade no dia 6 de agosto, em frente ao
Fórum Trabalhista de Campinas, a continuidade da greve por tempo indeterminado. Diversas caravanas de todas
as regiões do Estado participaram da
deliberação, além de servidores de 11
das 12 varas do fórum campineiro. Na
ocasião, servidores de três varas –
Bragança Paulista, Atibaia e Mogi Guaçu anunciaram adesão ao movimento. A assembleia contou a participação do Juiz Jorge Luiz Souto Maior, Diretor do Fórum Trabalhista de Jundiaí,
que reaﬁrmou ao presentes que a greve é legítima e um direito assegurado
pela Constituição Federal.

EXPEDIENTE

Souto Maior fez questão de comparecer para declarar apoio e parabenizar
os servidores grevistas. “É o local e o
momento em que eu devo estar aqui.
Alguém outro dia me indagou se eu
iria participar do evento da greve dos
servidores públicos e eu respondi: eu
vou, não porque eu posso, mas porque
eu devo estar lá, com meus companheiros e minhas companheiras de trabalho de 20 e tantos anos, que depois
de muito tempo de serem enganados,
de terem suprimidos os seus direitos,
saírem em atividade concreta e lutarem pelos seus direitos, mostrando
que têm dignidade, que têm valores a
defender”, aﬁrmou o magistrado.

DIRETORIA EXECUTIVA
Rua Dr. Quirino nº 594
Centro – Campinas – São Paulo
CEP 13015-080
0800-772-7315/ (19) 3233-3940
www.sindiquinze.org.br
sindiquinze@sindiquinze.org.br
Twitter: @sindiquinze

José Aristéia Pereira
Presidente
Charles Agostini
Vice Presidente
Marcelo Amorim
Secretário Geral
Nilton dos Santos de Lima
1º Secretário

Redação e Fotograﬁa:
Antonio Waldir Pecht Junior
(MTB: 39.757)

Maurício Pereira dos Santos
2º Secretário

Projeto Gráﬁco e Diagramação:
Daniel Fatini

Maria Martha de Lima dos Santos
1ª Tesoureira

Impressão: 57 Gráﬁca e Editora
Tiragem: 4.000 exemplares

Maria Regina Ferreira
2ª Tesoureira

A partir do alto, Zé Aristéia e Juiz Souto Maior; Roberta Campos lê a carta;
Joaquim Castrillon, da Fenajufe e; Gustavo Kaloglian, de Pres. Prudente

O Presidente do Sindiquinze, Zé Aristéia, aﬁrmou aos presentes que nesta
semana o movimento realmente ‘pegou fogo’ na 15ª Região. “Se antes tí-

nhamos dez pedidos para visitas nas
varas e fóruns, agora já são mais de
30. Vamos falar com cada colega, porque o objetivo é parar 100% das unidades. O Sindiquinze já tem caravanas agendadas para a próxima semana e vamos visitar cidades que ainda
não entraram, locais que já entraram
e voltaram a trabalhar, falando que esse é o momento, agora é a hora. De todas as oito regiões, apenas Bauru
não voltou ainda, porque nós vamos
lá conversar com os colegas e tenho
certeza de que eles irão novamente
fortalecer o movimento”, destacou
Zé Aristéia, que amanhã visitará os fóruns de Bauru e de Araraquara.
Os dois representantes da 15ª Região no Comando Nacional da Greve,
o 1º Secretário do Sindiquinze, Nilton
dos Santos de Lima, e o coordenador
da Fenajufe, Joaquim Castrillon, lembraram que a greve é nacional. “O
CNG da Fenajufe reaﬁrmou ontem o
fortalecimento da greve e só com um
movimento muito forte vamos conquistar nossos objetivos”, disse Nilton. Já Joaquim convidou todos os
servidores para um ato nacional no
próximo dia 18 de agosto em Brasília,
quando está prevista a sessão do
Congresso Nacional que vai apreciar
o veto ao PLC 28/15. “Temos que fazer a maior caravana da 15ª Região e
enchermos Brasília, para pressionarmos os parlamentares para a derrubada do veto”, reiterou o dirigente da
Fenajufe.
A grevista Roberta Campos, servidora da 5ª VT de Campinas, fez a leitura
da carta escrita pelos servidores do

Unanimidade dos servidores presentes aprovou continuar o movimento

fórum campineiro e fez um chamado
à categoria. “Eu, sinceramente, não
entendo como ainda temos servidores que não estão em greve. O que a
carta diz, ‘não desvie o seu olhar’, é
para aqueles que continuam trabalhando e não estão na nossa luta diária aqui embaixo no fórum, mas essa
luta também é deles, é de todos”, aﬁrmou Roberta.
O grevista Gustavo Camargo Kaloglian, da Distribuição de Presidente Pru-

dente, comemorou o fato de sete das
nove cidades visitadas na região terem aderido em peso ao movimento.
“Não vamos descansar colegas. É difícil fazer greve na 15ª, são grandes distâncias percorridas, em um dia ﬁcamos cerca de 12 horas dentro de um
carro. Mas deu um resultado excelente, fomos muito bem recebidos. Cada servidor que está em greve pode
entrar em contato com o Sindiquinze
e organizar uma caravana para convencer mais colegas”, observou ele.
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Participe da caravana para
Brasília para derrubar o veto!
O Sindiquinze convoca toda a categoria para fazer no próximo dia 18 de
agosto a maior caravana para Brasília da história da 15ª Região. Os servidores de todo o País estarão concentrados na Praça dos Três Poderes
para pressionar pela derrubada do veto ao PLC 28/15, cuja votação no Congresso Nacional está prevista para este dia.
De acordo com o Presidente do Sindiquinze, Zé Aristéia, o convite está
sendo feito a todos os servidores em

greve na 15ª Região e o sindicato vai
custear o transporte de todos os interessados em participar do evento.
“Vai ser um grande ato e o Sindiquinze vai organizar uma grande caravana, condizente com o tamanho e a importância da Justiça do Trabalho da
15ª Região”, aﬁrma o dirigente.
De acordo com o coordenador da Fenajufe e conselheiro do Sindiquinze,
Joaquim Castrillon, apenas com uma
mobilização forte e milhares de pessoas no ato nacional a categoria irá

mostrar o tamanho de sua indignação. “Vamos fazer a maior caravana
da história da 15ª Região e encheremos Brasília, para pressionarmos os
parlamentares para a derrubada do
veto”, convoca Joaquim.
Os servidores protestarão contra o veto ao PLC 28/2015 e pedem que o Congresso Nacional derrube a medida. A
categoria enfrenta um congelamento
de salários há mais de nove anos e é
castigada pela inﬂação no período. O
ato também terá como objetivo pres-

sionar o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Ricardo Lewandowski, para que defenda
abertamente o interesse dos servidores do Poder Judiciário da União.
O PLC 28/2015 foi aprovado no plenário do Senado em 30 de junho deste ano e foi vetado pela presidente
da República em 21 de julho. Os servidores lutam para derrubar o veto
no Congresso até 21 de agosto, data
limite para o envio de propostas à
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Caravanas do Sindiquinze e mobilização
Servidores de quase 70 varas do trabalho já aderiram à greve, que vai se
fortalecer ainda mais na próxima semana com a intensiﬁcação das caravanas do Sindiquinze nas unidades
da Justiça do Trabalho da 15ª Região
em todo o interior do Estado de São
Paulo.

Além dos servidores do Fórum Trabalhista, do prédio administrativo e
da sede do TRT de Campinas, caravanas de São José do Rio Preto, Sorocaba, Presidente Prudente, São José
dos Campos, Piracicaba, Americana,
Fernandópolis, Jundiaí, Hortolândia,
Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Atibaia, Bra-

ASSIS

gança Paulista, Caraguatatuba, São
Carlos, compareceram à assembleia
estadual.

sembleia será realizada, agora em
frente ao edifício-sede do TRT-15,
na Rua Barão de Jaguará, no Centro
de Campinas.

Nova assembleia
No próximo dia 13 de agosto, quintafeira, a partir das 14h, uma nova as-
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Monte sua caravana e participe dessa luta!
SOROCABA

1º Torneio de Futebol Society
dos Servidores da 15ª Região
Depois de meses de tratativas
entre o Sindiquinze e o Setor de
Saúde do TRT-15, quando estudava-se uma forma de estimular atividade física e integração
dos servidores da Justiça do
Trabalho da 15ª Região, o Sindiquinze realizará o 1º Torneio de
Futebol Society dos Servidores
da 15ª Região, cujo formato deverá ser ampliado também para
buscar o público feminino da categoria. Para garantir o princípio da universalidade, podem
ser inscritos times de todas as
regiões da imensa 15ª, o que
acabou viabilizado pelo fato do
sindicato ter um alojamento próprio, ﬁcando para custeio do Sindiquinze apenas os deslocamentos.
As inscrições estarão abertas
entre os dias 04 e 14 de agosto e
podem ser feitas pelo e-mail imprensa@sindiquinze.org.br. Serão aceitas inscrições de equipes com no mínimo 8 e no máximo 10 servidores do TRT-15, entre os quais 6 servidores iniciarão as partidas por cada time.
No ato da inscrição deverão ser
fornecidos os nomes comple-

tos e a lotação de cada um dos servidores integrantes da equipe. Durante o torneio, as equipes serão
apresentadas pelo nome da lotação que represente a maior parte
dos seus integrantes.
Na data de realização dos jogos
deverão comparecer pelo menos
6 integrantes da equipe inscrita
para a participação do time nos jogos.
A taxa de inscrição para os servidores não sindicalizados é de R$
50,00. Servidores ﬁliados ao Sindiquinze estão isentos da taxa de
inscrição. Poderão se inscrever
os servidores estatutários da 15ª
Região, os servidores requisitados de outros tribunais e os executantes. O transporte e o alojamento, se necessário, das equipes formadas por servidores de fora da Cidade de Campinas serão
oferecidos pelo Sindiquinze nos
dias dos jogos.
Realização das partidas
Os jogos serão realizados na cidade de Campinas entre os meses
de setembro e novembro de 2015,
sempre aos sábados no período

Sindiquinze ajuíza
ação coletiva contra a
aplicação do Funpresp
A caravana do Sindiquinze com servidores do oeste paulista parou 7 das 9 unidades visitadas, como Assis; em Sorocaba o fórum todo aderiu, menos os OJs

RIO PRETO

Em São José do Rio Preto e região a greve continua forte e cidades que já estiveram na greve serão visitadas novamente para retornar ao movimento

O Sindiquinze ajuizou, no dia 23 de
julho, ação coletiva a ﬁm de afastar
a submissão ao Funpresp-Jud de
seus ﬁliados que possuíam, antes
do ingresso no Tribunal, vínculo estatutário com outros entes federativos (Estados, Distrito Federal e
Municípios), e que não houve intervalo entre uma situação e outra.
A iniciativa encontra respaldo na inconstitucionalidade de não considerar o período de cargo efetivo em
outro ente federativo para a ressalva prevista no § 16 do artigo 40 da
Constituição da República. Aﬁnal
as Leis nº 10.887/2004 e
12.618/2012 observaram o direito
de permanecerem segurados apenas pelos RPPS assegurado àqueles servidores que já haviam ingressado no serviço público antes
da instituição do Fundo de Previdência.

Para o advogado da Federação, Rudi
Cassel, do escritório Cassel Ruzzarin
Santos Rodrigues Advogados), “o
princípio da isonomia e o pacto federativo impõem que se observe a mesma proteção constitucional conferida à categoria dos servidores públicos (em sentido lato), não sendo
constitucionalmente adequada a discriminação do mesmo destinatário
da norma em razão de sua origem.
Infraconstitucionalmente, ainda é violado o art. 103, I, da Lei nº 8.112/1990
que assegura a contagem do tempo
de serviço prestado a outros entes federativos para efeitos de aposentadoria, não sendo válido restringir a
efetividade da Carta Magna por norma hierarquicamente inferior”.
O processo foi autuado sob o número
41740-30.2015.4.01.3400, distribuído à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília-DF.

Torneio será realizado entre os meses de setembro e novembro deste ano

da tarde, com exceção dos ﬁnais
de semana com feriados prolongados. A tabela e as datas dos jogos, assim como o local de sua realização, serão divulgadas após o

término do período de inscrições.
Qualquer dúvida sobre o torneio o
associado pode enviar ao e-mail
imprensa@sindiquinze.org.br.

Até dia 10/08, ﬁliados a
partir de out/14 podem
aderir ao plano nacional
sem carências
O mês de aniversário do contrato nacional entre o Sindiquinze e a Unimed
abre uma janela para adesões de servidores associados ao Sindiquinze a
partir de outubro de 2014 aderirem ao
Plano Nacional da Unimed sem carências com vigência para
01/09/2015. Para isso ocorrer, é necessário enviar toda documentação
até o próximo dia 10 de agosto.
Servidor e servidora ﬁliado ao Sindiquinze a partir de outubro de 2014,
aproveite as condições especiais de
carências e faça já sua adesão!

Entre em contato pelo 0800-7727 3 1 5 o u p e l o e - m a i l j o ice@sindiquinze.org.br para maiores
informações.
Reajuste
O Plano de Saúde de abrangência nacional ﬁrmado com a Unimed Campinas sofrerá reajuste de 6% na folha do
próximo mês de agosto. A Unimed solicitou reajuste de 8,47%, a proposta
do Sindiquinze foi de 5% e foi fechado
em 6%. Apenas como comparação, o
reajuste para planos de pessoas físicas, regulado pela ANS, foi de 13,55%.

