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Servidores unidos contra os
reais parasitas do Brasil
Ato público em Brasília foi primeiro passo dos servidores públicos contra a reforma administrativa

P

aulo Guedes, o superministro da Economia, nunca escondeu a que veio.
“Vender tudo”, prometeu aos
estrangeiros em Dallas. E se em
2019 o foco foi a Previdência,
a bola da vez do Chicago Boy
é o funcionalismo público, “os
parasitas” como denominou
recentemente. No entanto, os
trabalhadores já deram uma demonstração que não vão esperar de braços cruzados ser dizimados pelo verdadeiro rentista
da Nação. O Sintrajuf-PE já está
na linha de frente de reação contra a política destrutiva do governo Bolsonaro, trabalhando e
convocando todos para a greve
nacional do dia 18 de março.
No último dia 12 de fevereiro, a Frente Parlamentar Mista
do Serviço Público reuniu, na
Câmara Federal, dirigentes sindicais, líderes de movimentos
sociais, servidores e parlamentares num ato público contra
a reforma administrativa e o
desmonte do Estado. Em um
auditório lotado que ecoava o
cântico “ô, Paulo Guedes, vim te
dizer que parasita é você”, além
da exposição da indignação
com o governo foram realizados
vários debates sobre estratégias
para se proteger das investidas

vice-presidente, Max Wallace,
os diretores Thiago Bandeira e
Carlos Felipe, junto aos servidores Antônio Neto e Gabriel
Albuquerque, ambos da Justiça Federal, e Antônio Feitosa e
Levi Menelau, esses últimos do
Tribunal Regional do Trabalho
6ª Região.
Entre as ações debatidas no
ato público, manter a união entre todas as categorias do serviço público e chamar a atenção
para a importância dos servidores públicos para a população
foram as que ganharam mais
destaque. Outro ponto importante está na mobilização para a
greve nacional do dia 18 de março. Como meio democrático de
combate às arbitrariedades do
governo, ocupar as ruas e usar
da pressão popular é a principal
arma dos trabalhadores.
Esse é o momento de convocarmos todos e todas contra a
política econômica que pretende não só destruir o serviço público, mas aumentar o abismo
social que vivemos. Esse desejo

do ministro.
Representando o Sintrajuf-PE estavam presentes o
presidente, Manoel Gérson, o

infame do ministro Paulo Guedes que, sem constrangimento,
externou seu incomodo por “até
empregada doméstica” estar
indo pra Disney.
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O que os servidores
estão esperando?
Bolsonaro propõe uma “reforma administrativa” que
direitos dos servidores – chamados de parasitas. “O
mercado espera por isso” cobra a mídia diariamente.
As PECs do “Plano mais Brasil” preveem corte de
salários, congelamento de progressões/promoções, de
concursos e nomeações, cortes de FCs/CJs etc. Outras
PECs permitem a demissão até de servidores estáveis
Com a “reforma administrativa” o governo busca
precarizar as relações servidor-estado, fragilizar a
estabilidade para ampliar margens de demissão e de
terceirização. E isso sob ameaças à Democracia e à livre
atuação sindical dos servidores.
“O mercado espera por isso!” Sob essa advertência
foram aprovadas a EC95 e as reformas trabalhista e
da previdência. Em favor do “mercado” desatou-se um
processo radical e antidemocrático de regressão no
projeto de estado de bem-estar inscrito na Constituição
de 1988.
Os efeitos são cortes de verbas, fechamento de zonas,
postos e varas, milhares de cargos vagos, risco de
extinção da Justiça do Trabalho, rebaixamento
de direitos previdenciários, privatizações
desnacionalizantes, precarização geral dos direitos
sociais.
Já perdemos muito! Poderemos perder o mais
básico! Os servidores esperam mais o quê para se
mobilizarem?
TODOS À GREVE NACIONAL EM 18 DE MARÇO! Em
defesa dos serviços públicos e da Democracia!
Expediente
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Delegação que participará da reunião ampliada
da Fenajufe é eleita em Assembleia Geral
O Sintrajuf-PE realizou, no dia 18/02, a Assembleia Geral
Extraordinária que elegeu a delegação de Pernambuco que
participará da reunião ampliada da Fenajufe, com dois
delegados e um observador. As vagas foram disputadas por
chapas, tendo sido a chapa 2, composta por Manoel Gérson
(TRE) e Leonardo Moura (JF), estes como delegados, e Felipe
Santos (TRT), como observador, eleita.
a confecção de uma ação coletiva sobre a averbação de tempo
de serviço, de tempo anterior ao exercício do cargo público
e o ingresso como amicus curiae nas ADIs que questionam
itens como falta de regra de transição razoável, a contribuição
Sobre as ofensas proferidas por Paulo Guedes, o Sintrajuf-PE
entrará com uma representação no MPF contra as declarações
do ministro.

Calendário Fenajufe (Março)
07 – Reunião Ampliada da Fenajufe
08 – Participação nas atividades do Dia Internacional
da Mulher nos Estados
12 – Assembleia Geral – Deliberação de Greve
Nacional em 18 de março (Sintrajuf-PE)
18 – Indicativo de Dia Nacional de Greve, paralisação,
mobilização e protestos da classe trabalhadora
28 e 29 – Eneje – Encontro Nacional dos Servidores
da Justiça Eleitoral
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Sintrajuf-PE visitou todos
gabinetes pernambucanos
Diretoria debateu com parlamentares para tentar angariar votos contra a reforma administrativa

O

Sintrajuf-PE fez valer à
ida a Brasília para o ato
público da Frente Parlamentar Mista e cumpriu uma
verdadeira maratona na Câmara Federal, visitando todos os 25
gabinetes dos deputados federais
por Pernambuco. A comissão
formada pelo presidente Manoel
Gérson, o vice-presidente Max
Wallace e o diretor Thiago Bandeira foi às portas dos parlamentares dialogar e entregar um ofício com detalhes sobre os efeitos
danosos e os argumentos falaciosos das PECs do Plano Mais Brasil, encaminhadas ao Congresso
pelo governo Bolsonaro.
O sindicato tem se esforçado
para dialogar e demonstrar aos
deputados que, ao contrário do
que Paulo Guedes alardea, estudos e pesquisas comprovam que

as filas de atendimento à população são um reflexo de um déficit
histórico de servidores e que a
despesa com pessoal se mantém
estável há duas décadas.
O périplo do Sintrajuf-PE começou no dia 29 de janeiro, com
uma audiência, ainda no Recife,
com o deputado federal Danilo
Cabral (PSB), um dos coorde-

nadores da Frente Parlamentar
Mista do Serviço Público na Câmara Federal. No encontro, foi
solicitada ao parlamentar uma
audiência pública em Pernambuco para tratar sobre a reforma
administrativa. O pleito foi bem
recebido por Cabral que prometeu atuar pela realização.
Em Brasília, o dia anterior

ao ato da Frente Parlamentar foi
todo dedicado a bater de porta
em porta e debater com cada deputado federal que estivesse presente. O Sintrajuf-PE foi recebido
por Gozaga Patriota (PSB), Túlio
Gadelha (PDT), Silvio Costa Filho (PRB), Tadeu Alencar (PSB),
André de Paula (PSD), Renildo
Calheiros (PCdoB), Daniel Coelho (Fernando Monteiro (PP) e
Ricardo Teobaldo (Podemos).
Já estão agendadas novas
audiências com os demais deputados federais. A estratégia
do Sintrajuf-PE é pressionar os
parlamentares e angariar votos
contrários às proposições que
atingem diretamente os servidores, a exemplo do congelamento
de salários e promoções, além da
vedação a concursos públicos e
criação de novos cargos públicos.
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1. Pescador. Jorge Cabral Chaves (TRF)
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A beleza
do nosso
povo
Essas são as 12 imagens campeãs do Concurso

2. O homemcaranguejo.
Juliana
Gouveia
Galvão
(TRF5)
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9. Sal e suor II. Jacqueline
Albuquerque ( TRT).

“Pernambuco diverso: gentes e natureza
resistem!”, esses retratos de momentos e
paisagens do cotidiano foram eleitas para
ilustrar o calendário 2020 do sindicato.
Parabéns a todos e todas que participaram.

10. Sal e suor I. Jacqueline
Albuquerque (TRT).
8. Esperando os frequentadores do mercado.
Marcelo Pimentel (11ª Vara do Trabalho)

3. Pescador tecendo a rede. Felipe Guedes
da Fontes (TRT)

7. O futuro que me resta. Eládio Ferreira (TRE)

11. A força da fé popular.
Isaac Oliveira (JF)

4. Justaposição. Eládio Ferreira (TRE)

6. Limpeza de óleo na praia do Paiva. Sílvio
Ramos (TRT)
5ª Caminhada dos Terreiros de Pernambuco
(contra a discriminação religiosa e o racismo).
Marcelo Pimentel (11ª Vara do Trabalho)

12. Sal e suor III. Jacqueline
Albuquerque (TRT)

