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EDITORIAL

Serviço público e servidor: somos todos de muito valor!

Nos últimos anos, governo, simpatizantes e imprensa, juntos, impuseram-nos um verdadeiro estado de guerra. 
Insurgiram-se contra nós com um apetite voraz para eliminar os poucos direitos que, conquistados ao longo de um 
século, ainda temos e lutamos por manter. 

De repente, resolveram restaurar os tempos da escravidão: direitos trabalhistas quase zero na iniciativa privada, 
ameaça à estabilidade e execração dos trabalhadores no serviço público. Como justificativa, disseminam o discurso 
falacioso de que tais medidas são necessárias para recuperação do emprego e a melhoria do serviço público. 
Mas, de fato, o que se vê é a mera transferência de recursos públicos para o setor financeiro e especulativo, 
em detrimento do setor produtivo e da criação de postos de trabalho, e, claro, dos serviços públicos de saúde, 
educação, habitação, justiça e tantos outros.

Com a mesma estratégia da manipulação e do cinismo, conseguiram aumentar a alíquota e ampliar o tempo da 
nossa contribuição previdenciária, reduzir o valor e tornar ainda mais distante a nossa aposentadoria. Tudo isso 
com a vã promessa de que o objetivo era garantir... a nossa aposentadoria. É de se rir, para não chorar.

Pois é. Três anos se passaram. Pouco mais, por causa da pandemia. À frente da direção do Sindicato, enfrentamos 
esses tempos difíceis lado a lado com a nossa categoria e as diversas entidades coirmãs e frentes mobilizadoras.

Ataques tão brutais e abruptos impactaram a resistência de toda a classe trabalhadora. Porém, paralelamente 
a esses embates, buscamos resgatar a autoestima dos servidores: primeiro, os do Poder Judiciário Federal; por 
último, de todo o funcionalismo, e ainda mostrando a todos os cidadãos brasileiros menos abastados que serão 
igualmente prejudicados se medidas como o chamado Plano Mais Brasil e a Reforma Administrativa vierem a ser 
aprovadas. 

Chegamos ao fim desse triênio com a certeza de que, ao longo de todo esse tempo, procuramos aliar as nossas 
lutas à valorização do servidor e dos serviços públicos, à busca da unidade da classe trabalhadora e à defesa do 
respeito às diferenças e da igualdade entre os povos, do meio ambiente, da plena cidadania e... da democracia. 
Paralelamente, administrando as finanças e o patrimônio do nosso sindicato com zelo e responsabilidade. 

Que a próxima Diretoria Executiva, observada de perto pelo Conselho Fiscal, tenha pleno êxito e consiga manter a 
nossa categoria unida e aguerrida, e cada vez mais integrada  - capital com o interior, estado com os demais entes 
federativos - e, todos, irmanados e abraçados à nossa Fenajufe. 

Juntos somos mais fortes. Serviço público e servidor: somos todos de muito valor!
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Mobilizações em Minas e Brasília

Dura queda de braço com o governo e até greve geral: contra o desmonte 
do Estado, as Reformas da Previdência e Administrativa e o Plano “Menos” 
Brasil. Articulações do SITRAEMG no Congresso e mobilizações conjuntas na 
capital federal e em Minas, incluindo greves gerais, em defesa dos direitos dos 
servidores e dos serviços públicos. Março-2019 - Na Câmara dos Deputados, contra a PEC 6-2019

Junho-2019 - Em manifestação contra a PEC 6-2019, no aeroporto 
de Brasília

Março-2020 - Reunião na JF-BH: Reforma Administrativa

Março-2020 - Reunião com servidores da JF-BH, para debater Plano 
“Menos” Brasil

Junho-2019 - AGE e AGO em BH

Maio-2019 - Contra a PEC 6-2019, no aeroporto de Brasília

Maio-2019 - Ato e passeata em defesa da Previdência, em BH
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Junho-2019 - Greve geral e ato contra a Reforma da Previdência, em BH

Maio-2019 - Passeata em defesa da Educação e da Previdência, em BH

Fevereiro-2020 - Ato contra o governo e em defesa do serviço público

Maio-2019 - Panfletagem no TRT-BH, em defesa da Educação

Setembro-2020 - Ato e carreata em BH contra a Reforma Administrativa

Fevereiro-2020 - AGE e Encontro Regional em BH

Maio-2019 - Ato em defesa da Educação e Previdência, em Divinópolis Dezembro-2017 - Outdoor na campanha contra a Reforma da Previdência
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E teve mais:

  Contra o fim da estabilidade no serviço público

  Pela manutenção dos quintos: vitória dos servidores

  Pela negociação coletiva no serviço público (PL 
4795/2019, na Câmara; e PL 711/2019, no Senado)

  Em defesa da data-base

Julho-2019 - SITRAEMG na audiência pública sobre o PLS 116/2017, no Senado

Setembro-2019 - Mobilização do SITRAEMG em favor do projeto da Câmara

Dezembro-2019 - SITRAEMG em sessão do STF que acolheu embargos pela manutenção dos quintos

Março-2019 - E em uma das votações da matéria, também no Senado

Junho-2018 - Em defesa do PLS 228/2018, na Câmara

Março-2018 - SITRAEMG em uma das sessões em que os embargos foram pautados
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  Em defesa da Justiça do Trabalho, diante da ameaça de 
fusão desta com a Justiça Federal

Embate com os tribunais

  Resolução 219 do CNJ no TRT: implementada de forma abrupta em 2017 e volta a ameaçar os servidores da Justiça 
do Trabalho, apesar da atuação firme do Sindicato, através de medidas administrativas e jurídicas, e mobilização dos 
servidores 

   Rezoneamento no TRE - apesar dos protestos, sem se abrir ao diálogo com o Sindicato e servidores - impôs o fechamento 
de zonas eleitorais e prejuízos a servidores

Ato em BH contra a extinção da JT

Junho-2019 - SITRAEMG em votação da proposta de implantação da resolução, no pleno do  TRT Junho-2017 - Reunião no Sindicato com servidores do TRT, para discutir o assunto

Junho-2017 - SITRAEMG se reúne com DG do TRE para debater o temaAgosto-2017 - SITRAEMG se reúne com presidente do TRE para falar sobre rezoneamento
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   Pela saúde dos servidores durante a pandemia do novo coronavírus: Sindicato, através da diretoria, jurídico e DSTCAM, 
procurou o tempo todo a administração dos tribunais para garantir a saúde dos servidores durante todo o período e no 
retorno ao trabalho presencial.

Julho-2017 - Sindicato em audiência pública sobre rezoneamento no TRE

Setembro-2020 - Reunião virtual com servidores da JF

Julho-2020 - Reunião presencial com diretora do foro da JF

Agosto-2020 - SITRAEMG se reúne com vice-presidente do TRE  para tratar do PJE nos cartórios eleitorais

Setembro-2020 - Reunião virtual com DG do TRE

Agosto-2020 - Questão debatida também em “live” do Sindicato
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Recepção de novos servidores

Importantes celebrações políticas anuais

   No Dia Internacional da Mulher: atividades no Sindicato e participação em manifestações

   SITRAEMG nas comemorações do Dia do Servidor

Agosto-2018 - Apresentação do Sindicato a novos servidores do TRE

Março-2020 - O mesmo ato em BH

Março-2020 - Comemoração no Sindicato com o Encontro 
Mulheres Diversas

Outubro-2020 - Dia do Servidor em BH

Outubro-2017 - Dia do Servidor, no TRE

Março-2020 - Sindicato e servidoras do PJU no ato do movimento das mulheres, em BH 

Outubro-2020 - Ato com “pedágio”, para conscientização sobre a importância do serviço público, em Contagem
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   Carnaval: desfiles do bloco “A Justiça não é cega”, em BH: sempre com protestos, humor e alegria

Grandes parceiros nas lutas 

           Linha direta com a Fenajufe    Frente Mineira em Defesa da Previdência Social

Fevereiro-2019 - Ao redor da sede, no Prado

Fevereiro-2018 - Também nas ruas do Prado

Abril/maio-2019 - No 10º Congrejufe Março-2019 - Ato contra a Reforma da Previdência em BH

Novembro-2019 - Encontro Nacional de Mulheres, em Brasília Janeiro-2019 - Outro ato contra a reforma, também em BH

Fevereiro-2020 - No bairro Barro Preto
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  Frente Mineira em Defesa do Serviço Público

  Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social

Setembro-2018 - Ato da FMDSP em BHOutubro-2019 - SITRAEMG em reunião da FMDSP

Junho-2019 - Reunião da FPMDPS

Abril-2019 - Debate sobre a reforma promovido pela FPMDPS na ALMGSetembro-2019 - Reunião da FPMDPS

Abril-2019 - Reunião da FPMDPSAbril-2019 - SITRAEMG no debate sobre a reforma, na ALMG
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  Frente Parlamentar Mista do Serviço Público

Fevereiro-2019 - Relançamento da FPMDPSMarço-2019 - Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência, na Câmara

Novembro-2018 - Reunião da FPMDPS

Novembro-2018 - Reunião da FPMDPS, com o deputado Júlio Delgado

Outubro-2017 - Reunião da FPMDPS

Março-2020 - Lançamento da Frente, na CâmaraJunho-2020 - SITRAEMG em webinário da FPMSP
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  Frente Parlamentar Mista em Defesa da Reforma 
Tributária Solidária

  Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe)

  Movimento Acorda Sociedade 

  Auditoria Cidadã da Dívida

Importantes eventos de debates e deliberativos

Julho-2019 - Lançamento da FPMDRT

Agosto-2017 - SITRAEMG em reunião do Fonasefe, em Brasília

Fevereiro-2020 - AGE e Encontro Regional em BH

Fevereiro-2018 - Debate promovido pelo MAS sobre Reforma da Previdência, em Brasília

Julho-2017 - Aulão Público em BH

Dezembro-2019 - Reunião do Conselho Deliberativo - Em BH
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Junho-2019 - Ato contra a Reforma da Previdência em G. Valadares

Maio-2019 - Ato em defesa da Educação e da Previdência, 
em Juiz de Fora

Outubro-2019 - Seminário Reestruturação do Estado Brasileiro, em BH

Junho-2019 - Ato em adesão à greve geral em Juiz de Fora

Junho-2019 - Ato contra a Reforma da Previdência em Uberlândia

Dezembro-2018 - Encontro do Conselho Deliberativo - Hotel Canto da Siriema

Novembro-2017 Ato e AGE no TRT-BHNovembro-2018 - Ato contra retirada de direitos, no TRT-BH
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Cultura e lazer
  Encontro dos talentos musicais da categoria

  Festas anuais de confraternização

  Sarau Poético-Literário, no Sindicato

Outubro-2018, em BH Outubro-2019, na sede do SITRAEMG

Novembro-2019, no Mix Garden

Dezembro-2019 - Festa de confraternização de Juiz de Fora

Novembro-2019, no Mix Garden, Nova Lima

Dezembro-2018, no Mix GardenDezembro-2018, no Mix Garden
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   Apresentações do coral Acordos & Acordes

   Festa da posse da atual diretoria e Conselho Fiscal, em julho-2017

Dezembro-2017, em Juiz de Fora

Dezembro-2017, no Mix Garden, em Nova Lima

Dezembro-2019, no TRT-BH

Novembro-2018 - Na Escola Estadual Hugo Werneck, em BH

Dezembro-2018, em Juiz de Fora

Dezembro-2019 - Apresentação na JF-BH

Diretoria Executiva Conselho Fiscal
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   Encontros e atividades mensais dos aposentados

Agosto-2019 - Encontro e happy hour, no Sindicato

Maio-2019 - Passeio a Inhaúma, na RMBH

Fevereiro-2020 - Encontro dos aposentados, no Sindicato

Julho-2019 - Encontro Regional Sudeste, em Caraguatatuba-SP

Junho-2019 - Arraiá dos aposentados, em BH

Fevereiro-2019 - Encontro dos aposentados e 30 anos do SITRAEMG

Junho-2018 - Festa juninaOutubro-2018 - Reunião no Sindicato
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Presença intensiva no interior

Encontros Regionais casados com Pé na Estrada para intensificar os contatos com os filiados nos locais de trabalho 
mais longínquos

Setembro-2017 - No SindicatoDezembro/2018 - Encontro mensal, no Sindicato

Novembro-2019 - VT Guaxipé

Março-2020 - Pé na Estrada - TRT-Itabira

Março-2020 - Encontro Regional em Governador Valadares

Setembro-2019 - Encontro Regional em Poços de CaldasOutubro-2019 - Encontro Regional em Uberlândia
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Junho-2019 - Pé na estrada - JF-MuriaéJulho-2019 - Assembleia setorial em Juiz de Fora

Junho-2019 - Pé na estrada - TRE-Cons. Lafaiete

Maio-2019 - Pé na estrada - TRT-Buenópolis

Junho-2019 - Pé na estrada - TRT-Ouro Preto

Maio-2019 - Pé na estrada - TRE-São Francisco

Junho-2019 - Encontro Regional em Juiz de Fora

Maio-2019 - Encontro Regional em Montes Claros
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Ajuste nas contas e zelo pelo patrimônio do Sindicato

De forma responsável e sem abandonar as lutas, a atual diretoria reduziu a gastança, executou obras de reformas, 
está construindo um auditório multiuso em lugar do antigo (demolido por apresentar problemas técnicos-estruturais) e 
ampliou o patrimônio do Sindicato, adquirindo casa vizinha à direita de sua sede.  

Fachada da sede do SITRAEMG – Como era

Fachada da sede modificada pela atual gestão
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    Nesta gestão, também foram realizadas as primeiras eleições por meio digital e assembleias virtuais

Carro Fiat Doblô, comprado nesta gestão para o dia a dia e viagens do Sindicato pelo Pé na Estrada

 Todo o complexo atual da sede (incluindo a casa abaixo do prédio principal, adquirida recentemente), 
visto dos fundos, a partir do local onde está sendo construído o novo auditório multiuso.

Novembro-2020 - Lançamento pedra fundamental

Outubro-2020 - Segunda assembleia virtual Setembro-2020 - Primeira assembleia virtual

Novembro-2020 - Lançamento pedra fundamental do espaço 
multiuso e novo auditório

Dezembro-2020 - Orientações para votação digital
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Serviços e benefícios de primeira linha para os filiados

   Assessoria jurídica: além de dezenas de ações coletivas, centenas de causas individuais em favor dos filiados, através 
de requerimentos apresentados, recursos administrativos interpostos e consultas respondidas. 

  DSTCAM (saúde do servidor e combate ao assédio moral): atendimentos individuais, diálogo e atuações junto aos 
tribunais, participação do responsável técnico pelo departamento em eventos de iniciativa do SITRAEMG e outros, no 
Brasil e exterior. Na questão do assédio moral, obteve uma vitória inédita, em um trabalho longo e eficaz. 

  Convênios: a Diretoria procurou garantir reajustes mais em conta nos planos da Unimed-BH e manter uma cesta de 
convênios vantajosa para filiados e dependentes.

 

Comunicação: campanhas de valorização do servidor e ampliação do 
uso das mídias sociais

   Campanhas: duas e bastante arrojadas - a primeira, em 2018/2019, para resgatar a autoestima dos servidores diante 
dos ataques do governo e da mídia; a segunda, em 2020, também em defesa dos serviços públicos e contra a Reforma 
Administrativa.

Equipe do DSTCAM: coordenadores Carlos Humberto Rodrigues, Elimara Gaia e Nestor Santiago, e o psicólogo Arthur Lobato
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   O trabalho do servidor não tem preço. Tem valor.

   Serviço de Valor 
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  Mídias: galerias de fotos no Flickr, vídeos no Youtube, banners no Facebook e Instagram e, em tempo de isolamento 
social, lives no Youtube e Facebook. Além disso, matéria e mais matérias no site e envio de informes para grupos de 
e-mails e whatsapp.

sitraemg.org.br SITRAEMG no Instagram

SITRAEMG no Youtube

SITRAEMG  no Flickr 

facebook.com/sitraemg twitter.com/sitraemg

issuu.com/sitraemg - jornais do SITRAEMG
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Relato dos feitos administrativos da gestão 2017/2020
A reestruturação do setor de convênios do Sindicato, com a implementação de sistemas informatizados, em especial 
para controle do Convênio Unimed e das informações para o imposto de renda (antes era tudo feito manualmente);

Controle da inadimplência tanto dos convênios de saúde, quanto de mensalidades sindicais – houve a negociação 
dos débitos e aqueles não adimplidos já encaminhados para a cobrança na forma da lei;

Implementação do Convênio UNIMED Estadual, com as mesmas coberturas do plano nacional, porém com valores 
muito abaixo, o que proporcionou a diminuição dos custos para os filiados e seus dependentes legais;

A extinção de diversos convênios de telefonia, que causavam prejuízos ao SITRAEMG; Regularização e adequação 
do Convênio VITALLIS.

Reestruturação do Setor Financeiro, com a contratação de funcionário com formação nas áreas contábil e 
administrativa, com conhecimentos técnicos e adoção de procedimentos visando o controle e organização da 
parte financeira;

Implantação do cargo e contratação de um zelador para o SITRAEMG, a fim de evitar contratação de terceiros para 
realização de pequenos serviços e reparos nas instalações, além da manutenção diária;

Contratação de um novo Administrador, a fim de organizar os setores de trabalho e buscar o melhor aproveitamento 
das atividades;

Organização do Setor de Comunicação, com a contratação de uma jornalista e um designer gráfico;

Estabelecimento do sistema Guarda-Doc, com a contratação da empresa para a guarda e digitalização de todos 
os documentos do SITRAEMG, organizando os arquivos e aumentando os espaços físicos nas dependências da 
entidade.

Organização do patrimônio do SITRAEMG, com a contratação de empresa para regularizar toda a parte atinente 
aos bens do SITRAEMG, etiquetagem e controle adequado;

Realização de auditorias externas, realizadas por empresa idônea e conhecida no mercado, durante os 3 anos de 
mandato, a fim de controlar as contas e atividades financeiras da Entidade;

Organização das contas bancárias do SITRAEMG, com a extinção de algumas delas, adoção do sistema de aplicação 
e resgate automático, evitando-se prejuízos com valores que antes ficavam parados nas contas. Aquisição, em 
2019, de um veículo zero km, Fiat Doblô, modelo 2020 – o veículo antigo foi dado como parte do pagamento na 
negociação;

Aquisição de um imóvel ao lado da sede do SITRAEMG, com mais de 500 m² de área;
Contratação de projeto para construção de um novo auditório;
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Demolição do antigo auditório, que já não oferecia as melhores condições de segurança aos participantes das 
atividades sindicais;

Término da obra de reforma da fachada da entidade, contratada na gestão anterior;

Reforma das instalações internas da entidade, com o aumento da área da sala de comunicações, troca do piso 
no terceiro andar, readequação da sala do setor financeiro, que ficou isolada, para fins de segurança e mudança 
da contabilidade para sala próxima, a fim de otimizar os procedimentos; tal reforma atingiu, ainda, o andar térreo 
com a mudança total do layout da recepção, construção de uma nova sala de reuniões para a direção, com a 
instalação de sistema de áudio e vídeo, construção de uma nova sala para o DSTCAM, para atendimento do setor 
de psicologia; no andar inferior ao térreo as salas foram redimensionadas e houve a organização do almoxarifado 
e depósitos, além de total remodelação do Setor de TI, com a instalação de servidores e no break organizados, 
instalação e modernização da rede lógica e de internet.

Reestruturação do sistema de segurança por meio de CFTV, com a instalação de novas câmeras, totalizando 16 
pontos de visualização (antes eram apenas 5), 2 DVR, instalação de novo sistema de alarmes, sensores de presença;

Contratação/renovação anual de coberturas securitárias tanto para a sede da entidade quanto para o imóvel 
adquirido (casa ao lado);

Início da regularização da documentação referente ao imóvel sede da entidade com a averbação das benfeitorias 
construídas ao longo dos anos, tendo sido, inclusive, realizada perícia topográfica a fim de levantar o perímetro 
exato da área/terrenos;

Durante a pandemia, o SITRAEMG socorreu as pessoas mais necessitadas, com a doação de centenas de cestas 
básicas, kits de prevenção ao coronavirus, apoio financeiro aos prestadores de serviço de massoterapia, durante 
3 meses,  estabeleceu o sistema de trabalho em casa para os funcionários durante 7 meses, com a manutenção 
de todos os direitos, realização de campanhas etc.

EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (SITRAEMG).

Rua Euclides da Cunha, 14, Prado - Belo Horizonte-MG
CEP 30.411-170 - (31)4501-1500 ou 0800.283.4302 - www.sitraemg.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA 
Coordenadores Gerais - Carlos Humberto Rodrigues e Célio lzidoro Rosa;

Coordenadores de Finanças - Henrique Olegário Pacheco e Nestor Santiago Santos;
Coordenadores Executivos - Adriana Maria de S. Mesquita, Artalide Alves Lopes, Dirceu José dos Santos, Elimara C. Bernardes Gaia, Hélio Ferreira Diogo 

e Paulo José da Silva;
Coordenadores Regionais - Fernando Soares Guetti, Gilson Martins de Melo, Olavo Antônio de Oliveira, Sandro Luís Pacheco e Wallace Marques Coelho.

COMUNICAÇÃO
Débora Franca (Mtb. 16.796),  Gil Carlos Dias (Mtb. 01759) e Vinícius Martins (Designer Gráfico).

“SITRAEMG em Revista” - Revista eletrônica - retrospectiva - Gestão 2017/2020: distribuição online. 
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Feliz Natal.
Muita saúde em 2021.
E sucesso aos eleitos nas Eleições 
SITRAEMG/2020.

Apesar da perseguição aos servidores e ao 
serviço público, da tirania de um governo 
que só se preocupa em seguir e atender os 
anseios de seus próprios apoiadores e a nos 
empobrecer e nos isolar do mundo, apesar da 
pandemia que nos obriga a nos distanciar por 
tanto tempo... 

Apesar de tantos pesares, eis que já se aproxima a 
chegada de uma milagrosa vacina que nos livrará de 
um vírus assustador, e, a médio prazo, de uma outra 
vacina, do despertar da consciência dos brasileiros, 
que nos permitirá a reocupação das ruas e a retomada 
das grandes lutas pela garantia dos direitos de todos 
os trabalhadores e do acesso da população a serviços 
públicos dignos e de qualidade.

Serviço público e servidor são de muito valor.

Diretoria Executiva do SITRAEMG – Gestão 2017/2020


