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Prezados colegas,

COMPROMISSOS  DA CHAPA
+SERVIDOR

Como sugere o nome da chapa, o compromisso número 01 é 
a defesa dos interesses dos servidores. Pensando nisso nos 
propomos a:
1 – Colocar os interesses dos servidores acima de quaisquer 
outros interesses, principalmente interesses políticos/partidários 
que, historicamente, sempre estiveram norteando as ações das 
entidades sindicais.
2 – Não se posicionar politicamente, enquanto entidade, e não 
viabilizar recursos financeiros do sindicato para movimentos 
políticos, sejam de quaisquer natureza ou ideologia, por 
entender e respeitar a diversidade de opiniões políticas e 
ideológicas dentro da categoria.
3 – Promover a defesa desses interesses em todas as instâncias 
judiciais e administrativas possíveis e procurar a valorização 
dos servidores através de campanhas, que visem demonstrar 
à sociedade a importância do servidor e do serviço público, 
considerando o atual desmonte do serviço público corroborado 
pela grande mídia, utilizando-se de meios alternativos, como 
redes sociais e rádios comunitárias, dentre outros.
4 – Resgatar e promover ações de cunho social(eventos 
esportivos e outros direcionados à qualidade de vida e 
interação), que visem agregar os servidores e trazê-los de volta 
ao sindicato, ao perceberem, inclusive que o sindicato é deles 
e os representa, de fato, realizando, também, campanhas de 
filiação junto à categoria.
5 – Buscar a interlocução entre os vários segmentos que 
compõem o Poder Judiciário da União, promovendo eventos 
para discutir temas relacionados aos servidores e demais 
componentes do PJU visando identificar interesses comuns, 
fortalecendo, com isso, a luta na obtenção desses interesses.
6 -  Recuperar e Modernizar a estrutura administrativa do 
Sindicato, realizando auditorias e divulgando resultados, para 
nortear os rumos a serem definidos, visando melhor servir aos 
filiados.

FALA ASSOCIADO...
Por  Antonio Walker 

(SEVIT)

Em 1882 deu-se o primeiro e único encontro entre 
dois homens memoráveis, dois homens tão diferentes 
entre si como a água e o vinho e ao mesmo tempo 
com afinidades que, paradoxalmente, os uniam, como 
a devoção pela beleza e pela literatura. Falo do escritor 
irlandês Oscar Wilde e do poeta americano Walt 
Whitman.

Oscar Wilde era, então, um jovem poeta que 
causava furor na Europa quando chegou pela primeira 

vez aos Estados Unidos para uma turnê de palestras. Seu esteticismo já era 
lendário no continente europeu, mas a América puritana parecia que seria hostil 
àquele dândi que alegava não estar à altura dos seus objetos de porcelana azul.

Engano. A América adorou Wilde e mimou-o como ele estava acostumado. 
Na Filadélfia, ele pediu para conhecer o grande Walt Whitman, poeta já velho e 
famoso, mas que vivia em uma cabana simples.

A elegância refinada do jovem Oscar, com seu sobretudo de veludo verde, 
contrastava com o barbudo Walt com sua blusa rústica feita pela cunhada. 
Wilde contou para Whitman que sua mãe lia para ele, na infância, os belos 
poemas do livro Folhas de Relva, do velho americano.

Whitman, lisonjeado, ofereceu ao visitante uma garrafa de um vinho 
vagabundo, feito de sabugo de milho. O estóico e o esteta desfrutaram daquele 
improvável momento etílico enquanto conversaram por horas. Separaram-se, 
emocionados.

Tempos depois, já em Londres, o elegante Oscar Wilde contou para amigos 
aquele encontro. Os colegas, conhecendo bem seu gosto refinado e suas 
exigências para vinhos comentaram como devia ter sido intragável, para ele, 
beber aquele vinho de sabugo.

Wilde respondeu: “Se aquele homem tivesse me oferecido vinagre, eu 
beberia com mais prazer do que já bebi o mais fino champanhe”

Lembrei desse encontro de dois dos meus escritores favoritos e, longe de 
mim me comparar a qualquer um deles, constatei como essa passagem tem 
uma irônica analogia com a forma como a política se apresentou na minha vida.

Sempre admirei a coragem de Wilde, que dizia: “O público é 
maravilhosamente tolerante. Perdoa tudo, menos o gênio”; e a sobriedade 
de Whitman. Por algum tempo, como Oscar Wilde, também eu acreditei 
profundamente em um homem simples. Um homem de barba, como Whitman, 
que vinha do povo, como ele, que tinha os valores do povo e que saudava 
o homem rústico, o homem simples: “Não me fechem as portas, orgulhosas 
bibliotecas, / Pois justamente o que estava faltando em tuas prateleiras 
apinhadas, / É o que venho trazer”.

O homem simples em quem um dia eu acreditei parecia trazer, na própria 
vida, o conteúdo alternativo das bibliotecas oficiais cujas portas lhe tinham sido 
fechadas. Esse homem simples, quase analfabeto, sentira na pele o sofrimento 
da fome, da falta de oportunidades, da pobreza. Esse homem não faria alianças 
sujas, redimiria toda sorte de injustiças, não trairia a confiança depositada em 
que sonhou com uma estúpida espécie de redenção possível. Era a esperança 
contra o medo.

Há anos-luz do talento de Wilde, também vivi em meio aos livros e tive 
educação e certo conforto. Como Wilde, fui embalado por anos pela imagem de 
um homem simples, de barba. Como Wilde, metaforicamente, bebi da taça de 
vinagre que um homem simples me ofereceu.

As semelhanças terminam aqui. A minha história não tem um final feliz.

Dia do Escritor
A Taça de Vinagre

No próximo dia 25 de julho comemora-se o Dia do 
Escritor. A ASSERJUF conta com vários escritores 
em seu quadro de associados, como, por exemplo, 
Luiz Goulart autor do texto acima e do  livro “A última 
noite de caça” e dono do blog “Chacais sempre 
espreitam”.

Parabéns, Goulart!
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 Em 27 de abril de 2011 escrevi o texto abaixo, publicado no FALAJUF nº 377. Desde aquela época, a minha posição 
com relação à promiscua relação dos sindicatos com os partidos políticos, era clara, como está colocado no texto. Essa 
relação prejudica, e muito, o encaminhamento dos nossos interesses. A eleição do SINDJUF-BA será na próxima quinta-feira, 
dia 25.07.2019. São três chapas disputando a direção do sindicato. Duas delas têm forte ligação com partidos políticos. Na 
minha avaliação, se uma das duas for eleita, o nosso sindicato continuará como está hoje. A chapa de nº 02, denominada 
+SERVIDOR, se propõe a NÃO deixar que interesses político/partidários sejam priorizados em detrimento dos interesses da 
nossa categoria. Não sou componente da chapa, até por que não estou mais filiado ao sindicato desde 2015, devido a razões 
que vocês já conhecem, dentre elas, por ser contrário ao aparelhamento do sindicato por partidos.
 Considerando os compromissos assumidos pela chapa +SERVIDO0R, votaria nela se ainda fosse sindicalizado e 
pretendo voltar ao sindicato, caso ganhe a eleição. Por esses e outros motivos tem o meu apoio e peço aos colegas sindicalizados 
que reflitam sobre isso, ao definir o seu voto.

A polêmica a que estamos assistindo sobre o 
Sindicato tem um outro viés. Recentemente 

assistimos jornais televisivos noticiarem revoltas 
de trabalhadores em canteiros de obras de 
duas hidrelétricas em construção no país. 
Após quebra-quebras, destruição de barracos 
e outras ações que poderiam até ser taxadas 
de vandalismo, o que se viu foi um corre-corre 
oficial de representantes do Governo Federal 
a se reunir com as empreiteiras responsáveis 
pelas obras e com os representantes dos trabalhadores a 
fim de ouvi-los e entender o que estava acontecendo. Por 
representantes dos trabalhadores leia-se “peões-de-obra”. Em 
um dos comentários que considerei dos mais lúcidos, na TV, 
foi dito que o governo precisou ouvir os trabalhadores “in loco”, 
pois as entidades que deveriam representá-los fizeram sentir 
sua ausência.
 Ano passado, os servidores do Ministério do Trabalho 
e Emprego fizeram uma greve que durou seis meses. Nesse 
período apenas trabalhou o percentual de servidores definido 
em lei. Quem liderou a categoria não foram os sindicatos. 
Esses servidores públicos são filiados, em sua maioria, a dois 
sindicatos que disputam a sua representação: o SINDPREV 
e o SINDSEF. No entanto, a liderança da categoria em todo o 
Brasil, por incrível que pareça, coube a ASDERT – Associação 
dos Servidores da SRT (antiga DRT) do Rio Grande do Sul. Os 
sindicatos em nada ajudaram quando não atrapalharam.
 A categoria entrou em dissídio coletivo com a 
Administração Federal, ou seja, com o Poder Executivo cujo 
chefe maior é o Presidente da República. Quem já ouviu falar 
em dissídio coletivo no serviço público? Eu pelo menos nunca 
tinha ouvido. Isso era coisa de greve na iniciativa privada. Ocorre 
que o STF ao julgar um Mandado de Injunção que pugnava pela 
regulamentação da greve no serviço público, determinou que 
enquanto o Legislativo não regulamentasse esse direito deveria 
ser aplicada a lei de greve da iniciativa privada com as devidas 
adaptações. A advogada da ASDERT recorreu ao Judiciário para 
que fosse cumprido um acordo fechado entre a categoria e a 
Administração Federal e para respaldar a greve. O STJ declarou 
a greve legal, determinou a compensação dos dias parados, 
mandou suspender o corte de ponto e devolver os cortes já 
efetuados, mas no mérito remeteu o processo ao STF tendo 
em vista que a ação era contra o Presidente da República. Que 
eu saiba essa ação ainda encontra-se tramitando no Supremo 
e a única coisa que o STF poderá fazer, no caso, é declarar 
que o Executivo Federal encontra-se em mora para com os 
servidores do Ministério do Trabalho, e nada mais. Não pode 
determinar que seja concedido o pleito dos servidores, que é um 
PCS deles, para não ferir o princípio da independência entre os 
poderes. Belo imbróglio, não?

 À época, em seu site ( www.asdert.org.br 
), a Associação criticou de forma veemente 
a atuação dos sindicatos que deveriam 
representar a categoria em todo o Brasil e 
ficaram no faz-de-conta ou representando 
os interesses do governo. Quem quiser pode 
ler, no site, alguns artigos, dentre os quais 
destaco: AINDA ESTAMOS EM GUERRA: O 
CORONELISMO SINDICAL E O VOTO DE 
CABRESTO (autoria de Wellington Silva -MTE/

CE). 
 No nosso caso não é diferente. Nosso sindicato, 
como grande parte dos sindicatos no Brasil, é aparelhado 
por partido político. Seja PC do B, PT ou outros de menor 
expressão. Quando esses partidos eram da oposição ótimo. 
Faziam oposição ao governo e, no bojo, encaminhavam 
nossas aspirações, defendiam nossos interesses. Hoje, após 
o fenômeno de cooptação sindical do lulismo petista, os 
sindicatos controlados por partidos aliados ao Governo Federal 
fingem nos representar, mas nos bastidores agem de acordo 
com os interesses do Governo. Muitas das nossas lideranças 
sindicais e inúmeras outras lideranças ligadas a esses partidos 
têm cargo no Governo, defendem o projeto do Governo e não 
querem perder a “boquinha”.
 Dias atrás recebemos do sindicato, por e-mail, 
uma proposta substitutiva ao nosso PCS que estaria sendo 
encaminhada, na Câmara dos Deputados, pelo líder sindical 
do SINDJUS-DF, Roberto Policarpo, hoje Deputado Federal 
pelo PT de Brasília do qual é presidente. Sem entrar no mérito 
da proposta em si, o fato é que a aprovação desse substitutivo 
é muito importante para o Deputado. Fontes de Brasília dizem 
que a liderança de Policarpo e demais componentes da atual 
diretoria do SINDJUS-DF está sendo fortemente questionada 
e que esse grupo corre o risco de perder a próxima eleição. 
A aprovação dessa proposta seria a salvação da lavoura 
para eles. E assim ficam as nossas propostas. À mercê de 
interesses pessoais e partidários.
 Se Deus escreve certo por linhas tortas, como diz 
o ditado, certamente estamos a imitá-lo. A aprovação dessa 
nova proposta, que não deixa de ser uma vantagem salarial 
para a nossa categoria, deixará evidente por quantas e quão 
tortuosas linhas precisam passar nossas reivindicações para 
serem finalmente contempladas.  
 Acho que a discussão que mais interessa aos 
servidores públicos em todo o Brasil nesse momento é: 
queremos ou não continuar a ser representados por lideranças 
cooptadas?  A resposta deverá ser dada nas próximas eleições 
sindicais.

Por  Reinaldo Lopes (SECAM)

Salvador, 27 de abril de 2011

Sindicatos e Sindicalistas

SEÇÃO RETRÔ



DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

MAIO 2019

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
MAIO/2019. Os documentos fiscais comprobatórios estão no 
escritório à disposição de qualquer associado. Para maiores 
esclarecimentos, a diretoria da ASSERJUF estará à disposição 
pelo e-mail: asserjuf@trf1.jus.br.

Caro(a) Associado(a),

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; 
IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; INTERNET; BRINDES E 

PRESENTES.  (3 )OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.
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R$ 38.737,27

R$ 42.000,05

- R$3.262,78

R$ 19.641,05

R$ 12.475,14

R$ 7.165,91

R$ 3.903,13

CLASSIFICADOS

Surpreso com o novo horário de 
funcionamento da JFBA?

Não fique sofrendo no ponto de 
ônibus. Ainda temos

 vagas no horário das 9 às 17h.
Faço seu transporte com pontualidade e segurança.

Ligue para 98951-7566 e agende o seu horário!

Caros(as) servidores(as),

Palestra: 
Investimentos mais rentáveis e 
tão seguros quanto a poupança

Palestrante: Evaldo Melo* 
Quando: 25/07, às 14h
Onde: biblioteca da Justiça Federal.

Inscrições: inscricaoasserjuf@gmail.com

*Coach certificado pelo IBC – Instituto 
Brasileiro de Coaching (http://www.
ibccoaching.com.br/coaches-formados/
coaches/evaldomelo/profile/); é Educador 
Financeiro, associado à ABEFIN – 
Associação Brasileira de Educadores 
Financeiros (https://abefin.org.br/amo-team/
evaldo-pereira-de-melo/), além de atuar no 
mercado financeiro há mais de 10 anos.

DESTAQUE DA SEMANA

*************************
BMW 220i CAT  ACTIVE FLEX 

2016/2017
PRETO

Telefone para contato
(71) 99155-5939 (Sileide)


