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Após 17 anos, parte
dos servidores   
finalmente têm 
o direito garantido,
e a luta continua.
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SINDICATO

Como ser ia possível  para ‘’arrastar o pé’ e ‘’ralar 
colocar em prática o que a fivela’’ ao som do clássico 
uma vez afirmou o poeta forró pé-de-serra da banda 
Guevara: ‘’Endurecer sem Tradições do Forró, que 
perder a ternura jamais’’? apresentou um  repertório 

que ia dos primórdios de 
Na II Ressaca Junina do Mestre Lua e Gonzagão, 
Sindiserj, os servidores do até os ‘discípulos’ Flávio 
Judiciário sergipano deram José e Dominguinhos. 
uma aula de filosofia 
guevarista ao mostrar que, Enquanto o som seguia, os 
além de combativos, são mais tímidos, poucos 
capazes de fazer grandes dispostos a dançar até o 
confraternizações . momento, aproveitavam 

para desfrutar da mesa de 
A categoria mostrou como comidas típicas: munguzá, 
é possível conciliar as suas  milho cozido, amendoim, 
próprias pautas, como a bolos variados, pamonha e 
eterna novela das URVs, a todo tipo de sabores que 
luta por salários justos, compõem a autêntica 
assim como combater a mesa de uma festa para 
farra dos super-salários e saudar   São João.
dos cargos em comissão, 
sem perder o ritmo do Foi nessa altura da festa 
autêntico forró nordestino, que marcou presença a anos 90.parou um segundo sequer. 
fazendo centenas de grande quadrilha junina Parecia estar a 100km/h, 
pessoas presenciarem Apaga a Fogueira que Todo esse clima trouxe em do início ao fim da apresen-
uma festa de alto nível exibiu seus passos e si uma grande mensagem: tação.
organizativo no clube da cantos  coordenados com é sim possível ser combati-
AABB, em Aracaju. belíssimos adereços e vo, aguerrido e lutador, Foi então que o grupo deu 

trajes, representando esse sem perder a alegria e a espaço à grande estrela da 
Enquanto um imenso grande aspecto da cultura valorização da nossa noite, representando o 
pa ine l  d ig i ta l  ex ib ia  nordest ina .  O grupo cultura e dos nossos estilo musical que marcou 
momentos da ação do arrastou os presentes para costumes. O Sindiserj, época e que hoje é revivido 
sindicato, nas ruas e nas o centro do salão,  fazendo diretoria e sindicalizados, na sua voz: Jeanny, 
lutas, nas bravas campa- com que os mais atrasados reafirmaram a sua capaci-acompanhada da Banda 
nhas salariais - esquentan- precisassem esticar o dade de organização e Sonho Real, subiu ao palco 
do os motores para a pescoço para não perder união, e promete ainda e relembrou os sucessos 
campanha que se aproxi- nenhum detalhe. mais para o ano que vem. do ‘’forró eletrônico’’ que 
ma - o salão se enchia de embalaram as festas nos 
trabalhadores e familiares A ‘Apaga Fogueira’ não 

II Ressaca Junina: quando a 
alegria e a luta se encontram
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URVs: parte dos servidores
    têm o direito garantido

Parte dos servidores do possível, sem causar mais zados no momento do 
Judiciário que há muito prejuízos para esses ajuizamento da ação das 
amargam um processo de trabalhadores. URVs. ‘Na proposta constará 
negação de direitos, hoje já também uma observação 
enxergam uma luz no fim no Acatando o pedido do assistida pelo Estatuto do 
túnel.  A partir de um deferi- SINDISERJ, o Presidente Idoso, no qual os servidores 
mento do então  Presidente do Tribunal de Justiça com mais de 60 anos preci-
do Tribunal de Justiça, José colocou-se a disposição sam ter prioridade no recebi-
Alves Neto,  sobre o pedido para fazer a intermediação mento do dinheiro’, relata 
protocolado pelo SINDISERJ com o Governo do Estado, Edna ldo  Mar t i ns ,  V ice  
no dia 22 de junho e após pedindo que os servidores Presidente do SINDISERJ. 
uma reunião, ocorrida no dia construíssem uma propos-
3 de julho,  mais de 600 ta que atendessem os A diretoria do SINDISERJ, em 
servidores tiveram deferida a anseios da categoria. cumprimento à deliberação 
principal solicitação em tomada em Assembleia pelos 
relação ao processo das Tendo essa situação posta, credores do processo das 
URVs. Os valores geraram no último dia 9 de julho, o U R V s ,  e n c a m i n h o u  à  
Precatório para pagamento S I N D I S E R J  r e a l i z o u  Presidência do TJSE a 
de R$ 61 milhões contra o Assembleia em sua sede proposta aprovada, a fim de 
Governo do Estado. cultural. A nova proposta, que possa dar início ao 

aprovada pela maioria, processo de negociação com 
Contudo, diante do hiato em solicita, dentre outras o Estado.
relação a perda salarial, já coisas, a negociação do 
que os valores não foram prazo para pagamento do Sobre os demais servidores 
reajustados pelos índices Precatório. O prazo médio, que integram a ação das 
vigentes das Unidades Reais discutido entre os trabalha- URVs e que ainda não tiveram 
de Valor (URVs), datados do dores é que os precatórios os seus direitos reconhecidos 
ano de 1994, o SINDISERJ e comecem a ser pagos no pela justiça, a direção do  
a comissão de servidores ano de 2013, com possibili- SINDISERJ af i rma que  
presentes à reunião solicita- dade de parcelamento. Não continuará lutando para que o 
ram a intermediação do há nenhuma negociação direito que já foi reconhecido 
Presidente do Tribunal de sobre redução de valores para parte da categoria, seja, 
Justiça para que estes referentes às perdas finalmente, estendido a todos 
pagamentos possam sair acumuladas pelos  servido- os trabalhadores prejudica-
com a maior brevidade res que estavam sindicali- dos pelo TJ, em 1994.
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LINHA CRONOLÓGICA DO MARTÍRIO DAS URVs

Mudança da Moeda 

O TJSE não fez a correta
 transformação da moeda

corrente para o “Real”,
 gerando redução salarial 

para os servidores.

Judicialização Assembleia Geral

Ação Sindical

A Direção do Sindicato,
 na época, decide pela 

judicialização da questão, 
ao invés de mobilizar a 

categoria para lutar
contra a redução injusta.

Após vários anos de
procrastinatinação,

servidores reunem-se em
Assembleia e decidem que a parte

 não mais contestada pelo
 Estado poderia prosseguir a 

execução e a outra continuaria
sendo discutida em recurso,  na 

busca do reconhecimento do direito.

Reunião com o Presi-
dente do TJSE defere o pedido 

pela construção de precató-
rios e requisita uma proposta
 formal dos servidores para

 intermediação com o Governo

Resultado Concreto

Direção do sindicato apresenta
petição ao Presidente do TJ,

solicitando que seja dado
prosseguimento para o

pagamento da parte 
incontroversa dos créditos.

Pequeno passo

Após 6 anos de congelamento, 
o TJSE, a partir

 deste ano, regulariza as 
revisões salariais da moeda, 
em vigência desde 94, mas 

permanecem as perdas
retroativas.

ESTAMOS
DE OLHO

Presidente do TJ defere
o pedido do sindicato e
expede Precatório de 
R$ 61 milhões para 

pagamento dos créditos
que não são mais

questionados no processo.

No último dia 05 de julho, o 
Conselho Nacional de 
Justiça editou a Resolução 
nº 151, que inclui uma nova 
redação à Resolução nº 
102, que regulamenta a 
transparência nos órgãos 
do Poder Judiciário.

A partir dessa alteração, 
todos os Tribunais de 
Justiça do país  deverão 
publicar os nomes dos 
respectivos servidores e 
magistrados para 

As alterações do CNJ vi-
sam adequar o Judiciário 
às regras introduzidas  pela 
Lei de Acesso à Infor-
mação, que assegura a 
qualquer cidadão o direito 
de conhecer a remunera-
ção de todos os servidores 
públicos do Poder Exe-
cutivo federal.

No TJSE, a aplicação 
d e s s a  d e t e r m i n a ç ã o  
merece uma atenção ainda 
mais especial, pois nos 
últimos dias, a opinião 
pública vem revelando um 
TJSE repleto de marajás, 
com pagamento de “super-
salários” acima do teto 
constitucional. Esse fato 
exige da organização dos 
servidores o esforço para 
uma distinção clara dos 
marajás, que vivem em um 
mundo repleto dos esplen-
dores que podem ser 
custeados pelas mamatas, 
separando do restante do 
conjunto dos servidores, 
que vivenciam uma reali-
dade completamente dife-
rente e bem mais modesta.

De acordo com o CNJ, a 
publicação das remu-
nerações, acompanhadas 
dos nomes, deve ser imple-
mentada até o dia 20 deste 
mês.

além dos 
salários, penduricalhos e 
diárias, já determinado 
atualmente.
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Origem do Sindicalismo no Brasil
A indústria brasileira se giando a luta dentro da 
desenvolveu tardiamente fábrica através da ação 
em relação às grandes direta; negava também a 
potências capitalistas. Na necessidade de um partido 
passagem dos anos de político para a classe 
1800 e 1900, a economia operária. 
brasileira era ainda predo- 2) Socialismo, tendência 
minantemente agrícola. que propunha a trans-

formação gradativa da 
No início do século 20, sociedade capi ta l is ta;  
jornadas de 14 e 16 horas defendia a organização 
diárias ainda eram comuns, partidária dos trabalha-
a exploração da força de dores para disputar o poder 
trabalho de crianças era dentro da sociedade; e 
corriqueira e os salários par t ic ipava das lu tas 
pagos eram muito baixos. parlamentares. 
Todos eram explorados 
sem qualquer direito ou A crise de produção gerada 

Entre 1906 até 1924, a todo, a um declínio que proteção legal. pela 1ª Guerra Mundial e a 
tendência anarquista pre- levaria os trabalhadores queda vertiginosa dos 
dominou na organização brasileiros a passarem A primeira greve no Brasil salários dos operários 
dos primeiros sindicatos no vários anos desmobiliza-só veio ocorrer em 1858. Foi caracterizou-se por uma 
Brasil. No entanto, as dos.a dos tipógrafos do Rio de irresistível onda de greves 
l imi tações do ideár io  Janeiro, contra as injustiças entre 1917 e 1920.
anarquista, sobretudo as A força do movimento patronais e por melhores 
reivindicações exclusi- sindical brasileiro só seria salários. A greve de 1917 paralisou 
vamente econômicas, a retomada muito tempo São Paulo e chegou a 
resistência do envolvimento depois, nos anos 80 com o Os imigrantes vindos da envolver 45 mil pessoas. O 
dos trabalhadores na luta Novo Sindicalismo, como Europa e Japão trouxeram governo convocou as 
política e a não-aceitação ficou conhecido na história. experiências de luta muito tropas do interior e 7 mil 
de alianças com outros De lá para cá muitas mais avançadas e amadu- milicianos ocuparam a 
setores explorados da mudanças ainda ocorre-recidas do que as presenci- c idade,  fazendo uma 
sociedade (outras categori- ram, como a tutelação dos adas no Brasil. Nesse repressão brutal sobre os 
as, desempregados e sindicatos pelo ‘trabalhis-período de um nascimento trabalhadores que lutavam 
camponeses)  causaram o mo’ de Vargas, que gerou o do sindicalismo no Brasil, se por avanços de direitos. 
isolamento do movimento, sindicalismo amarelo, que organizaram duas tendênci- Tr a b a l h a d o r e s  f o r a m  
tornando os sindicatos detalharemos na próxima as: assassinados e presos, no 
anarquistas presa fácil do edição.  1) Anarco-Sindicalismo, primeiro grande episódio de 
Estado e levando o movi-que negava a importância repressão às lutas dos 
mento sindical, como um da luta política, privile- trabalhadores no Brasil.

FORMAÇÃO

ASSISTÊNCIA

JURÍDICA

(79)3211-7857

 Todas as quartas-feiras, na sede do SINDISERJ,
 para lutar contra a delegacia do TJ

 AGENDE SEU ATENDIMENTO

Anarco-sindicalistas e suas bandeiras negras na Greve de 1917
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