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Rodada de assembleias decide
adesão à greve nacional
Uma rodada de assembleias será realizada pelo Sindiquinze entre os dias
15 e 17 de junho para debater e deﬁnir
a deﬂagração de movimento grevista
na Justiça do Trabalho da 15ª Região.
O PLC 28/15, que reestrutura a carreira e reajusta o salário dos servidores
do Judiciário Federal, foi retirado da
pauta da sessão do Senado do dia 10
de junho, após decisão do Presidente
da Casa, senador Renan Calheiros
(PMDB-AL), que sinalizou que o projeto poderá ser votado no próximo dia
30. Para o Presidente do Sindiquinze,
Zé Aristéia, que participou em Brasília
esta semana da mobilização de dirigentes sindicais pela aprovação do
PLC, apenas uma greve com grande
adesão de servidores poderá antecipar a data da votação do reajuste.
Esta semana, Zé Aristéia, juntamente
com a coordenadora da Fenajufe, Mara Weber, e com o Presidente do Sisejufe-RJ, Walter Nogueira, conversaram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, a respeito do cenário que
estava se formando – de que o Governo iria pedir mais uma semana para encaminhar as votações e o PLC não seria votado no dia 10 de junho, como de
fato aconteceu. Os dirigentes foram
enfáticos em cobrar do STF uma postura mais rígida diante da tática de enrolação do Executivo, que pretende
apresentar uma proposta única aos
Servidores Públicos Federais (Judiciário, Legislativo e Executivo).
De acordo com Zé Aristéia, somente a
pressão de servidores com uma ampla paralisação vai antecipar a votação do projeto, mesmo sem o aval do
Governo. “Nossa luta agora é para a vo-

tação do projeto no Senado, da forma
que ele está, sem alteração da tabela.
É possível que Legislativo e Judiciário negociem entre si e derrotem o Governo para que o reajuste seja aprovado e comece a ser pago a partir de
2016”, diz o Presidente do Sindiquinze.
Assembleias
A Rodada de Assembleias ocorrerá
no dia 15 de junho, a partir das 11 horas (segunda chamada) nos Fóruns
Presidente Prudente, São José do Rio
Preto e Bauru. No dia 16, no mesmo
horário, as assembleias serão realizadas em Araçatuba, São José dos
Campos e Ribeirão Preto. No dia 17
de junho, a rodada acontecerá em
Campinas e Sorocaba.
O Sindiquinze convoca você, servidor
e servidora do TRT da 15ª Região, para participar das assembleias e mostrar o seu descontentamento após
tantos anos sem reajuste e sem ter
um PCS aprovado. Agora, mais do
que nunca, é a hora de mostrar força
e unidade em busca do objetivo de todos da categoria.
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Serviço para o associado: inauguração
das Suítes Taquaral no dia 13 de junho
O Sindiquinze inaugura no dia 13 de
junho o alojamento com padrão de
hotel Suítes Taquaral, em Campinas.
O prédio, que abrigava a antiga sede
do sindicato, foi totalmente reformado, conta agora com cinco suítes, garagem para quatro carros e estará disponível para hospedagem no próximo mês de julho.
Todos os quartos contam com camas box, internet e ar-condicionado,
sendo que uma das suítes é adaptada para portadores de necessidades
especiais. Os hóspedes também terão à disposição uma cozinha equipada na área comum, para pequenas
refeições.
Segundo o Presidente do Sindiquin-

ze, Zé Aristéia, o sindicato primou pela qualidade na obra com o objetivo
de receber os associados com conforto. “É com muita satisfação que entregamos mais essa obra, que, depois da ampla reforma feita na nossa colônia em Caraguatatuba, vem se somar à política do sindicato em disponibilizar equipamentos com alta qualidade aos associados”, aﬁrma Zé
Aristéia.
Além de atender servidores que vêm
a Campinas para cursos e eventos do
TRT, além de atividades do sindicato,
o alojamento também estará disponível para o associado que quiser vir
a Campinas para tratar assuntos particulares, inclusive aos ﬁnais de semana.

A cozinha do alojamento com padrão de hotel em breve será equipada:
hóspedes poderão fazer pequenas refeições

Suítes Taquaral recebe os últimos retoques antes da inauguração: equipamento de alta qualidade para o conforto do associado

Presidente do TRT-15 defere pedido sobre

ponte do feriado do dia 9 de julho
O Presidente do TRT-15, Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, deferiu em reunião com o Sindiquinze
na manhã do dia 9 de junho a suspensão do expediente do Tribunal no
dia 10 de julho, ponte do feriado do
dia 9 de julho (Revolução Constitucionalista de 1932). Em breve, a Presidência do TRT-15 publicará portaria
oﬁcializando a medida.
Entre outros assuntos, o Sindiquinze
solicitou o fornecimento dos ingredientes para o preparo de café nos órgãos da 1ª instância da Justiça do

Trabalho da 15ª Região, buscando a
igualdade com os servidores da 2ª
instância, uma reivindicação antiga
dos servidores de primeiro grau. O
TRT-15 vai avaliar questões técnicas
e orçamentárias em relação à medida. O Sindiquinze já protocolou requerimento sobre o assunto e em breve informará os desbobramentos.
Participaram da reunião, além do Dr.
Lorival, o Presidente do Sindiquinze,
Zé Aristéia, o Primeiro-Secretário Nilton dos Santos de Lima, e o DiretorGeral do TRT-15, Paulo Almeida.

Dr. Lorival recebeu os dirigentes do Sindiquinzexxxxxxx
na reunião
periódica
de junho:
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
assuntos de interesse da categoria tratados xxxxxxxxxx
diretamentex na
Presidência
xx xxxxxxxxxxx
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Sindiquinze sorteia HB20 0KM
no próximo dia 27 de junho
O Sindiquinze realizará no próximo dia
27 de junho o último sorteio da Campanha de Sindicalização “25 Anos –
25 Prêmios para os associados do Sindiquinze” e na ocasião os associados
vão concorrer a um automóvel HB20
Okm e dois notebooks, por meio da Loteria Federal.
A campanha, lançada em agosto de
2014, comemora o ano do jubileu do
sindicato e os sorteios mensais aconteceram nos últimos sábados de cada
mês, sempre com dois prêmios por
mês. Todos os associados, dos mais
antigos aos mais recentes e inclusive
aqueles que já foram premiados durante a campanha vão concorrer ao
carro. No entanto, quem já foi sorteado não concorrerá aos notebooks.
Regulamento
De acordo com o Regulamento da
Campanha, o Sindiquinze considera o
milhar sorteado, sendo que os ganhadores são aqueles que possuem o correspondente ao primeiro e segundo
prêmios. Quando o número sorteado
não contemplar o intervalo de matrí-

culas numéricas disponibilizadas pelo Sindiquinze, será considerada a sequência correspondente ao terceiro,
quarto ou quinto prêmios da Loteria
Federal.

Para obter o número e concorrer, o
sindicato disponibiliza uma listagem
de nomes com a sequência numérica
para o sorteio de cada um dos associados. Os números dos associados

equivalem à sequência numérica da
matrícula de associado obtida no ato
de ﬁliação ao Sindiquinze.
Associado do Sindiquinze, boa sorte!

Cirurgia na França é um sucesso,
Maurílio tem alta e retorna ao Brasil
O menino Maurílio Josef, ﬁlho da associada Cláudia Pastor, servidora da 1ª
VT de Americana, teve alta no dia 5 de
junho do hospital da La Fondation
Adolphe de Rothchild, na França. A cirurgia para desconexão do tumor no hipotálamo foi realizada com sucesso
no dia 2 de junho. A família seguiu para casa de amigos na cidade de Fresnoy en Telle, a cerca de 45 km de Paris.
A partir do dia 10 a família já poderia retornar ao Brasil, pois os médicos pediram pelo menos uma semana para
acompanhar a recuperação de Maurílio. O retorno estava previsto para o
dia 11 de junho, após o fechamento
desta edição.
Segundo a equipe médica, tudo transcorreu da melhor maneira possível, o
que, para Cláudia, foi uma grande vitória. "Agradecemos as orações e toda a
torcida. Pedimos que continuem orando por sua plena reabilitação. Tudo isso só está sendo possível graças à
enorme corrente do bem que se formou em torno desta causa. Agradeço
do fundo do coração a todos que ajudaram”, aﬁrmou a servidora, lembrando que o tempo total de recuperação
para pacientes que sofrem este tipo
de intervenção é de 3 a 4 meses.

O menino Maurílio Josef no momento em que se despedia da enfermeira Laura após a alta no hospital da La Fondation
Adolphe de Rothchild: recuperação total de 3 a 4 meses após a intervenção cirúrgica feita na Europa
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Lewandowski e Levy fecham data-limite
para apresentação de proposta
O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal (STF), Amarildo Vieira, recebeu esta semana os coordenadores da Fenajufe Roberto Ponciano e
Cledo Vieira, o presidente do Sisejufe-RJ, Valter Nogueira Alves e o exdiretor do Sindjus-DF, Jailton Assis,
para informar que o Presidente do
STF, ministro Ricardo Lewandowski, recebeu o ministro da Fazenda Joaquim Levy, para tratar do PLC
28/15. Nesta conversa, foi acordado que na próxima semana, até o limite do dia 20 de junho, Levy e o ministro do Planejamento Nelson Barbosa irão ao Supremo para apresentar a contraproposta que será
oferecida pelo Executivo.
Segundo Amarildo, o ministro Lewandowski relatou ao ministro da
Fazenda que o Judiciário já deu sua
contribuição, que foi bastante sensível abrindo mão do percentual do
reajuste para 2015 e que não aceita
que a reposição salarial dos servidores do Judiciário não seja tratada
de forma diferenciada. Joaquim
Levy disse que entende a importância do tema tratado no Projeto de
Lei e que tudo caminha para o fechamento do acordo.

Prazo para votação
Amarildo informou que a retirada da
pauta do PLC 28, adiando sua votação, foi solicitada pelo STF, tendo
em vista que, embora já houvesse
nesta semana várias articulações
em torno da aprovação do projeto,
ontem ainda não havia uma posição
clara do Executivo. O diretor-geral
do STF acrescentou que o adiamento da votação não prejudica a aprovação da matéria e que, no entendimento do Supremo, é mais importante fechar acordo para que a tramitação seja rápida, tanto no Senado quanto na Câmara. Ele acredita
que, com a apresentação da proposta pelo governo federal na próxima semana, não há impedimento
do PLC ser pautado e votado antes
do dia 30.
Pressão em Brasília
Durante esta semana o Presidente
do Sindiquinze, Zé Aristéia, além de
conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, acerca do PLC
28, também falou com os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Gleisi
Hoffmann (PT-PR) sobre a importância da votação do projeto.

Servidores da Justiça do Trabalho em Sorocaba também estão mobilizados:
descontentamento pela falta de PCS, que achatou os salários nos últimos anos

O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal (STF), Amarildo Vieira, com os dirigentes da
Fenajufe em Brasília: esforço para aprovação do reajuste ser pago a partir de 2016

O Presidente do Sindiquinze, Zé Aristéia, conversa com a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR):
trabalho de convencimento sobre a importância do projeto não para

Servidores de Ribeirão Preto em mobilização pela campanha salarial: reajuste só virá com
grande adesão dos servidores à paralisação nacional
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