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Novo Estatuto do Sindiquinze
é registrado e entra em vigor
Após todos os trâmites burocráticos
em cartórios, o Novo Estatuto do Sindiquinze foi registrado no dia 4 de maio e passou a vigorar desde então. A
reforma do estatuto foi aprovada por
ampla maioria dos associados em assembleia no mês de dezembro do ano
passado.

Imposto Sindical, torna o processo
eleitoral do sindicato mais democrático e inquestionável, com votação e
apuração no local de trabalho dos associados, além da impossibilidade
de ﬁliação de magistrados e a eleição
de diretoria e conselho ﬁscal feita de
maneira independente.

Entre outras mudanças, o Novo Estatuto ratiﬁca o ﬁm da cobrança do

A Assembleia Geral Extraordinária de
Reforma do Estatuto foi realizada en-

tre os dias 9 e 12 de dezembro do ano
passado e contabilizou 1.167 votos
favoráveis (86,1%), 48 contrários
(3,6%) e 140 Abstenções (10,3%), totalizando 1355 votantes distribuídos
em 106 municípios da 15ª Região.
Para o presidente Zé Aristéia, ao completar 25 anos e com quase 3 mil associados, o Sindiquinze também vira
uma página na sua história . “Refor-

mando completamente o seu estatuto, o sindicato incorporou as práticas
mais modernas do movimento sindical em relação à democracia, transparência e participação. Projetamos
mais 25 anos cuidando e lutando pela carreira desde a entrada até a aposentadoria, além de oferecer uma ampla gama de serviços a todos os associados e familiares, sempre prezando
pela qualidade e bom atendimento”.

PLC 28/15 será votado no dia
13 de maio pela CCJ do Senado
Um pedido de vistas coletivo adiou
para o dia 13 de maio a votação do
PLC 28/2015 na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado. Após apresentação de parecer favorável pelo relator do projeto, senador José Maranhão (PMDB/
PB), os membros da CCJ ﬁzeram um
acordo para aprovar o adiamento da
votação na reunião do dia 6 de maio.
O projeto, que na CCJ da Câmara foi
aprovado como PL 7920/14, reestrutura o Plano de Cargos e Salários
(PCS) dos servidores do Judiciário,
que lutam pelo reajuste desde 2009.
O 1º Secretário do Sindiquinze, Nilton
dos Santos de Lima, acompanhou a
sessão da CCJ do Senado na manhã
do dia 6 de maio, juntamente com outros dirigentes da Fenajufe. Na ocasião, houve pedido de vistas do senador Delcídio Amaral (PT-MS) para

que o projeto voltasse à pauta na sessão seguinte, que será no dia 13 de
maio. Apesar do adiamento, os senadores Walter Pinheiro (PT-BA) e Romero Jucá (PMDB-RR), discursaram
favoravelmente ao projeto. Pinheiro
inclusive comprometeu-se a negociar com o governo aporte de recursos
no Orçamento. Jucá garantiu que toda a bancada do PMDB vai votar favorável ao PLC 28/15.
Parecer
Presidente da CCJ, o relator do projeto emitiu parecer favorável, votando
pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposta, cuja aprovação “permitirá o estabelecimento de remuneração compatível
com carreiras análogas dos demais
poderes e com o grau de complexidade das atribuições dos servidores do
Poder Judiciário da União”.

O 1º Secretário do Sindiquinze, Nilton dos Santos de Lima (1º à esquerda), junto
com demais dirigentes da Fenajufe, acompanhou a sessão da CCJ do Senado

O Sindiquinze permanecerá mobilizado junto com os dirigentes da Fenajufe para convencer os integrantes

da CCJ do Senado sobre a importância da aprovação do projeto para os
servidores do PJU.
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Sindiquinze faz “Ação entre Amigos”
para ajudar menino Maurílio
O Sindiquinze está promovendo uma
“Äção entre Amigos” com dois prêmios para a campanha “Ajudem o Maurílio a fazer cirurgia na França”, que arrecada fundos para o menino Maurílio Josef, 12 anos, ﬁlho da associada
do Sindiquinze Cláudia Maria Pastor,
ex-jogadora da Seleção Brasileira de
Basquete e medalhista olímpica em
Atlanta-96. Maurílio tem um tumor
no hipotálamo e por isso sofre crises
convulsivas diariamente. Como ﬁca
em uma região do cérebro de difícil
acesso, no Brasil não há possibilidade de intervenção cirúrgica sem que
o garoto ﬁque com sequelas. No entanto, Cláudia descobriu na França,
um centro de excelência em neurocirurgia e iniciou uma campanha entre
amigos no Facebook que visa arrecadar fundos para as despesas com a cirurgia, que custará entre R$ 90 mil e
R$ 100 mil e será realizada no próximo dia 2 de junho.
Sensibilizado com o caso do ﬁlho da
associada, o Sindiquinze promove a
ação com 3 mil números divididos
em 300 talões que foram distribuídos
pelas Varas do Trabalho da 15ª Região. Cada número custa R$20,00 e
os prêmios serão sorteados pela Loteria Federal do dia 16 de maio de
2015. Após comprar o número, a pessoa deve fazer o depósito do referido
valor em nome de Maurílio Josef, CPF
493.993.218-43, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2156, Conta-Poupança 33800-8, Operação 13.
A pessoa sorteada apenas concorrerá aos prêmios com o comprovante
de depósito na referida conta. Caso
os números sorteados pela Loteria
Federal em 16 de maio estiverem fora
do intervalo desta ação (0001 a
3000), os prêmios ﬁcarão para o sorteio seguinte.
O primeiro prêmio é uma Camiseta da
Olímpiada de Atlanta-96 assinada pelas jogadoras da Seleção Brasileira
de Basquete (Hortência, Paula, Ja-

GT de Saúde da
Fenajufe reúne-se
dia 16 de maio
O Sindiquinze participará no próximo
dia 16 de maio, a partir das 9h, em Brasília, do Grupo de Trabalho de Saúde
da Fenajufe. A tesoureira do sindicato, Maria Martha Lima dos Santos, vai
representar a 15ª Região no evento.
Os representantes dos sindicatos de
base vão debater sobre as condições
de trabalho e os danos causados à saúde dos servidores. Na ocasião serão
pautadas todas as ações desenvolvidas pelo grupo e serão dados informes sobre cada região.

neth, Marta, Alessandra, Adriana, a
própria Cláudia, entre outras), uma
verdadeira relíquia para colecionadores. O segundo prêmio é uma Camiseta do Brasil assinada pelo Capitão
da Seleção Brasileira de Futebol na
conquista do Pentacampeonato, o lateral Cafu.
História
Cláudia, servidora da 1ª Vara do Trabalho de Americana, foi jogadora de
basquete proﬁssional entre os 18 e
27 anos, quando encerrou a carreira
por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. A pivô de 1m90 de altura conquistou a medalha de prata nas
Olímpiadas de Atlanta-96, no fantástico time que tinha Hortência, Paula,
Janeth, Marta, Alessandra, Adriana,
entre outras. Um ano depois, no auge
da carreira, sofreu a lesão, passou
por várias cirurgias e, sem condições
clínicas de atuar, deixou o basquete
proﬁssional em 1998. Trabalhou na
Equipe da Unimed Americana por alguns anos e em 2004 foi aprovada no
concurso público do Banco do Brasil.
Em 2009, prestou outro concurso, para o TRT-15, e foi aprovada em 3º lugar para o cargo de técnico judiciário
do polo de Piracicaba. Tomou posse
em 2010 e, depois de passar por Limeira, atua na 1ª VT de Americana.
Maurílio nasceu em 2002 e quando tinha 1 ano Cláudia e o marido Jaime
perceberam que o ﬁlho sofria crises
convulsivas de 5 a 6 vezes ao dia.
Após diagnosticada a epilepsia, iniciou tratamento medicamentoso na
Unicamp e os ataques diminuíram para 3 ou 4 por dia. Em 2014, após passar por um vídeo eletroencefalograma com mapeamento e ressonância
magnética, foi descoberta a origem
das crises: um hamartoma hipotalâmico (tumor benigno no hipotálamo)
que está numa posição em que não
há possiblidade de cirurgia sem que
haja sequelas após a intervenção.

A associada Cláudia Pastor com as duas camisetas autografadas; abaixo o menino
Maurílio e a medalha de prata olímpica conquistada pela ex-jogadora

Conversando com outras mães que tinham ﬁlhos com o mesmo problema,
Cláudia foi informada que um centro
especializado em cirurgia de cabeça
e pescoço na França desenvolveu
uma técnica cirúrgica menos invasiva para tratar o problema. O hospital
ﬁca na Fondation Ophtalmologique
Adolphe de Rothchild e a cirurgia, pioneira no setor, é totalmente feita por
robôs. Após uma pequena incisão, é
realizado um mapeamento cerebral e
por meio de um endoscópio o tumor é
desconectado da glândula e o mesmo é absorvido pelo organismo. Os
resultados são excelentes e diversas
crianças brasileiras foram curadas
com essa técnica.

Participe!!!
E não se esqueça que só concorre
quem ﬁzer o depósito!

INFORMAÇÕES PARA
O DEPOSÍTO
Nome: Maurílio Josef
CPF: 493.993.218-43
Banco: Caixa Econômica
Federal
Agência: 2156
Conta-Poupança: 33800-8
Operação 13

Sindiquinze entrega mais prêmios
da Campanha de Sindicalização
O Sindiquinze entregou no mês de
abril mais três prêmios da Campanha
de Sindicalização “25 Anos – 25 Prêmios para os associados do Sindiquinze”. Os sorteados de março foram os associados Ronaldo Mazi e
Olga Oliveira Pinto de Araujo, ambos
de Campinas, e Marcos Alexandre Del
Moro, de Ribeirão Preto. O primeiro
sorteado recebeu uma Smart TV
Samsumg que havia acumulado nos
sorteios de dezembro, janeiro e fevereiro, e os outros dois receberam um
smartphone cada.

Em sorteio ocorrido no dia 25 de abril,
pela Loteria Federal, as associadas
Amelia Fussae Yajima, de São Paulo,
e Zaira de Oliveira Martins, de Lençóis Paulista, foram as ganhadoras
das duas Smart TVs Samsumg de 40
polegadas do quarto sorteio de 2015.
Os prêmios serão entregues em breve. Em 30 de maio, ocorrerá o penúltimo sorteio, que terá dois tablets Samsumg como prêmios. No último, em
junho, além de dois notebooks, será
sorteado um HB20 0Km. Parabéns
aos ganhadores e boa sorte a todos!

O 1º Secretário
Nilton Lima
entregou
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x TV
para
o associado
Ronaldo Mazi
xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx
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Sindiquinze fará assembleia dia 9 de
maio pela Campanha Salarial 2015
O Sindiquinze realizará no próximo
sábado, dia 9 de maio, Assembleia Geral Extraordinária para discutir a Campanha Salarial 2015 e os delegados e
observadores que representarão a
15ª Região na Reunião Ampliada da
Fenajufe, nos dias 16 e 17 de maio,
em Brasília. Além de tratar do projeto
em trâmite no Congresso, que reestrutura o Plano de Cargos e Salários
(PCS) dos servidores do Judiciário,
também serão discutidas questões
sobre a campanha salarial uniﬁcada
dos servidores públicos federais.
A AGE está marcada para às 11h em
primeira chamada e às 11h30 em segunda chamada e com o número de
presentes que houver, na sede do sin-

dicato (Rua Dr. Quirino, 594, Centro,
Campinas). Podem participar da assembleia todos os associados em
dia com suas contribuições legais.
Ampliada
A Ampliada da Fenajufe vai tratar da
Campanha Salarial 2015 dos Servidores Públicos Federais, além de discutir sobre a participação da entidade na mesa de negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão (MPOG) e da deﬁnição de
uma pauta especíﬁca do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União. Os representantes dos
sindicatos de todo o País também foi
deﬁnir o calendário de lutas para o
restante do ano.

Presidente do Sindiquinze representa
no MPF contra o Lutafenajufe
O Presidente do Sindiquinze, Zé Aristéia, junto com Neemias Freire, servidor da 2ª Região, protocolou em maio
de 2014 uma representação junto ao
Ministério Público Federal contra a
entidade fantasma Lutafenajufe,
que, apesar de receber centenas de
milhares de reais, não tinha diretoria,
conselho ﬁscal e nem prestação de
contas, chegando a utilizar o CNPJ
do Sintrajud para registro de seu site
na internet. A representação gerou o
procedimento 1.34.001.003487/
2014-42, em que o MPF solicita a responsabilização de quem fez o aporte
de recursos e de quem foi beneﬁciário, pedindo o ressarcimento dos valores para as entidades.
A representação solicitou a investigação da pseudoentidade, pois tratase de organização fora dos padrões
sindicais, com entidades ﬁliadas efetuando repasses de recursos até do
Imposto Sindical, conforme consta
em balancetes do Sintrajud e que conﬁgura uma doação triangular, não
aprovada em assembleia, sangrando
os recursos da categoria com o ﬁnanciamento de eleições, inclusive

na 15ª Região. A manobra explicita
desvio de objetivo da entidade, provoca desequilíbrio nas eleições sindicais e contraria os próprios estatutos sociais.
A entidade fantasma Lutafenajufe
vem ﬁnanciando na Justiça do Trabalho da 15ª Região o Movimento Viva Voz e todo o material de divulgação deste grupo será juntado ao respectivo procedimento, que atualmente encontra-se em Brasília, na
Procuradoria Geral da República, em
fase de discussão de competência. O
procedimento já tem quase mil páginas, está abrindo esta verdadeira caixa preta e vai revelar quem são os beneﬁciários destes recursos.
O balancete do Sintrajud apontava
em 2012 uma doação de R$
256.237,79 e não havia receita de
Imposto Sindical. Já no balancete de
2013 desaparece a doação ao Lutafenajufe, mas aparece expressamente R$ 351.564,70 a título de “apoio a
eleições sindicais e outras rubricas”,
além de R$ 230.300,70 como receita
do Imposto Sindical.

TOTAL R$ 256.237,79
Fonte: Demonstrativo Financeiro 2012 do Sintrajud-SP

TOTAL R$ 351.564,70
Fonte: Demonstrativo Financeiro 2013 do Sintrajud-SP

CSJT reajusta em 3,95% indenização de transporte de Oﬁciais de Justiça
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) reajustou, em sessão
ocorrida no dia 28 de abril, o valor da
Indenização de Transporte dos Oﬁciais de Justiça Avaliadores Federais em
3,95%, atendendo parcialmente ao pedido protocolado pela Fenassojaf.
Na apresentação do parecer, a minis-

tra relatora, Dora Costa, seguiu a análise da Área Técnica do Conselho para a concessão de um reajuste de
3,95% sobre o valor atualmente pago
aos Oﬁciais de Justiça.
Em decisão unânime, os conselheiros acompanharam a relatora e aprovaram o reajuste, elevando o valor da

Indenização de Transporte para R$
1.537,89.
Segundo os representantes da Federação, ao ﬁnal, o presidente do CSJT,
ministro Levenhagen, reconheceu
que o valor é insuﬁciente para cobrir
os gastos dos Oﬁciais de Justiça,
mas aﬁrmou que existem diﬁculda-

des devido ao impacto orçamentário.
A Fenassojaf considera que o reajuste aprovado não atende o pedido da
Federação e manterá o intenso trabalho para a conquista de uma Indenização de Transporte que supra as
necessidades de todos os oﬁciais de
justiça.
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Obras de ampliação e modernização
da sede do Sindiquinze são iniciadas
O Sindiquinze iniciou nesta semana
as obras de ampliação e modernização da sede do sindicato, que ﬁca
na Rua Dr. Quirino, 594, no Centro
de Campinas. Nesta primeira fase
será construído um novo prédio de
dois pavimentos no terreno ao lado
da sede atual, que, em seguida, serão interligados.
O projeto prevê duplicar a área construída da sede, com salas mais amplas para os cinco departamentos
do sindicato, um auditório para 200
lugares, sala de reuniões, nova fachada e quatro vagas para estacionamento. A área construída terá cerca de 700 metros quadrados.
O imóvel vizinho à atual sede foi adquirido em 2009 e a ediﬁcação que
ocupava a área foi demolida pois estava em outro nível e uma reforma
para interligação dos dois imóveis ﬁcou inviabilizada.

O Presidente do Sindiquinze, Zé Aristéia, e o Gerente do sindicato, Edvaldo Landgraf, acompanham o primeiro dia das obras de
ampliação e modernização da sede do Sindiquinze; ao fundo, depósito de materiais e um banheiro foram construídos

Debate sobre terceirização lota auditório em Campinas
O debate sobre terceirização, promovido pelo Movimento Campinas
contra a Privatização na noite de
27 de abril, lotou o auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas. O principal palestrante do evento foi o Juiz do Trabalho da 15ª Região, Jorge Luiz Souto Maior, uma
das principais vozes da Magistratura brasileira contrárias a essas medidas. O 1º Secretário do Sindiquinze,
Nilton dos Santos de Lima, representou o sindicato no debate e presenteou Souto Maior com uma agenda e um calendário do Sindiquinze,
nos quais constam fotos do magistrado justamente em palestra sobre
terceirização.

O PL 4330/2004, que está em análise pelo Senado, regulamenta a terceirização no setor privado e atinge
o setor público, que ampliará seu
processo de terceirização e precarização dos serviços. Com isso, o país corre o risco de ter legalizada a
contratação de serviços terceirizados para qualquer área das empresas, inclusive para sua área-ﬁm, o
que hoje é proibido.
Para impedir esse retrocesso, a CUT
e outras entidades vão organizar no
dia 29 de maio manifestações e paralisações nas estradas, fábricas e
bancos e também promete uma greve geral caso o projeto de lei 4.330

O Juiz Jorge Luiz Souto Maior recebeu calendário e agenda do Sindiquinze do
1º Secretário Nilton Santos de Lima momentos antes da palestra em Campinas

seja aprovado também no Senado.
Esse ato visa dar suporte para que a

Presidenta da República, Dilma
Rousseff, vete o projeto.
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