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Aniversário
23/08 - Alisson Modesto de Jesus
23/08 - Luciana de Novaes Ventura
23/08 - Maria Cristina Tude Mendes
24/08 - Raquel Teles Ferreira Oliveira
24/08 - Tania Zacarias Almeida

21/08 - Antonio Magela França de Lima
22/08 - Carlos Alberto Almeida Simas
22/08 - Manuella Andrade Coelho
23/08 - Adriana Alves Litieri Brentz
23/08 - Marcia Regina Lins Magalhaes
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ONDE AS PEDRAS CAEM...
Por Denise Carneiro

Apesar de ter saído da diretoria do sindicato, estarei no Conselho 
de Representantes da Região Metropolitana, e venho agradecer os 
votos que tive para esse Conselho, e agradecer o apoio à gestão 
que se findou ontem. 

Foram duas gestões muito intensas, mas vocês lembram que 
mesmo antes de estar na Diretoria,  sempre atuamos em defesa 
dos nossos direitos, direitos esses sempre atacados. Vi FHC retirar 
cerca de 45 direitos nossos, vi Lula tirar mais alguns e Dilma vetar 
nosso PCS, e vimos Temer seguir consolidando o desmonte com a 
EC 97 e agora vemos Bolsonaro na sanha de retirar logo tudo de 
vez e jogar pá de cal no sistema público brasileiro. Vários órgãos 
públicos foram sepultados, em breve não teremos mais o TRT e a 
Justiça Federal nunca mais será como antes.

Nesses três anos a categoria viveu os maiores e mais duros 
desafios de toda a sua história, e o Sindjufe-BA não negou 
fogo! Nos órgãos, nas ruas, nos consolidamos como sindicato 
combativo, presente nas mobilizações em nosso estado e 
nacionais.  Participamos decisivamente na criação do FONASEFE-
BA e do Comitê Baiano em Defesa da Previdência Pública, 
fortalecemos o Núcleo Baiano pela Auditoria Cidadã (criado pelo 
Sindjufe-BA em 2014), atuamos no Fórum das Centrais Sindicais, 
fomos fundamentais na criação do Comitê Baiano em Defesa Da 
Previdência, as nossas Bancas Populares foram repetidas por 
vários sindicatos, participamos da direção dos atos unificados em 
Salvador, etc.

Investimos em Debates e na Comunicação
Para contribuir com a politização da categoria fizemos uma série 

de debates sobre vários temas, alguns deles levados ao interior, 
Adquirimos um aplicativo para que filiados do interior possam votar 
por Whatsapp e ter acesso ao chat on-line, etc. Investimos muito na 
comunicação na capital e interior, além do site, e-mail e Facebook, 
Instagram, listas de distribuição gerais e específicas no Whatsapp 
e grupos gerais e específicos com periodicidade semanal. 
Firmamos um contrato com a Rádio Metrópole onde estávamos 
quinzenalmente às 7h da manhã dos sábados.

 Deixamos um legado de transparência financeira e política, e 
de democracia pela base

Adquirimos um Aplicativo do SINDJUFE-BA para celular, 
colocando nas mãos do filiado tudo sobre seu sindicato, desde 
finanças até a agenda diária da diretoria, agenda divulgada 
quinzenalmente, criada pela nossa gestão e fato inédito 
até então. Tivemos auditoria externa que não encontrou 
nenhuma irregularidade e tivemos a aprovação sem ressalvas 
do parecer do conselho fiscal.  Nas assembleias a base 
participava da mesa, e para quase todas as demandas foram 
criadas Comissões. Isso é democracia pela base. Demos o 
primeiro passo para retomar a MESA DE NEGOCIAÇÃO, e já 
temos um colega eleito pelo JEF. 

Entendemos que lazer, convênios e jurídico também 
fazem parte do papel sindical

Mudança do Garcia, Cortejo ao 2 de Julho, Lavagem do 
Bonfim, dia do servidor, dia da criança, dia da família, etc., 
Tb são importantes. O Bloco criado pelo SINDJUFE-BA 
”Ninguém solta a mão de ninguém” alcançou mais de 250 
participantes! Além de festas, trouxemos mais convênios para 
os filiados, e com o Projeto Cestas de Conhecimento e Cultura 
startamos a volta dos SARAUS, porém esse novo horário 
aborta várias possibilidades de ações culturais (inclusive 
esse assunto do horário não pode ser esquecido nem ser 
aceito como fato consumado).  Com várias ações jurídicas 
preservamos direitos individuais de colegas (infelizmente 
com a inacreditável decisão do CJF sobre quintos vimos 
que quando se quer tirar direitos, não se respeita leis nem 
segurança jurídica).

O compromisso com a categoria e classe colocaram 
o Sindjufe-BA entre os sindicatos de maior filiação, 
proporcionalmente, comparando dentro e fora da categoria. 
E, apesar das grandes intempéries, externas e internas, 
seguimos firme nesses 3 anos fazendo a luta geral e 
específica, diária, com firmeza, autonomia e transparência. 
E, mesmo deixando a Diretoria, não deixaremos vago o 
nosso lugar na luta!

Meu muito obrigada a vocês! 
NINGUÉM SOLTA A MÃO DE NINGUÉM!

Aos meus colegas da Justiça Federal
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HUMOR

Maribel Cedro
Cabeleireira

Quarta a sexta - 9 às 17h

Plínio Oliveira
Cabeleireiro

Segunda e terça- 9 às 17h

Aline Pinheiro
Manicure

Quarta a sexta - 9 às 17h

Joseane Coutinho
Manicure

Segunda, terça e sexta 
9 às 17h

Larissa Conceição
Manicure

Quarta a sexta - 9 às 17h

Elisabeth Sacramento
Esteticista

Terça e quinta - 12 às 17h

Esteticista
Sexta - 9 às 17h

Eliene Santos
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NOVOS CONVÊNIOS

JACK NAVALHA

www.trinks.com/jacknavalhabarbeariabar
(71) 98138-3331/ 3036-1213 – Barra

(71) 99910-5158/ 2200-0015 -Shopping Paralela – 
Salvador/BA

Desconto: 10%

Ramos Santos e Silva Advogados

olicunha7@hotmail.com
71988667918 (whatsapp) / 71992116976

Av Altamirando de Araújo Ramos, n° 389, SL 14, 2° Andar – 
Centro - BA

*Desconto: atendimento diferenciado com desconto de 15%, 
em tabela própria.


