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SINDJUD-PE PROMOVE 1ª TELE 
ASSEMBLEIA NO DIA 15/07/2020

Não importa o tamanho das dificuldades, mas sim o tamanho da 
nossa vontade de superá-las. É com essa determinação que a diretoria do 
SINDJUD-PE convoca a categoria para a primeira Tele Assembleia de 
nossa história. 
Em 2020 tínhamos inúmeras assembleias já programadas, que tiveram 
de ser canceladas devido a pandemia da doença do novo Coronavírus 
(COVID-19). A nossa luta foi alterada em forma e conteúdo. Com o 
trabalho remoto foi preciso intensificar a mobilização virtual, já as 
pautas acabaram sendo especialmente de defesa da saúde dos servidores.  
O estatuto do Sindicato não prevê a realização de assembleias no formato 
de videoconferência, e era algo que já vínhamos estudando as viabilidades 
técnicas e legais. Com a pandemia fomos forçados a nos reinventar. Assim, 
produzimos mais conteúdos nos meios digitais e ampliamos o número 
de mídias. Algumas transmissões online cumpriram parcialmente com o 
papel de uma assembleia. 
Essa assembleia se tornou possível somente após a promulgação da 
Lei 14.010 de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
no período da pandemia do coronavírus (COVID-19), em seu artigo 5º, 
autoriza o uso de assembleia eletrônica, mesmo sem a indicação no 
estatuto da entidade, devido ao período da pandemia.
Agora vamos retomar a discussão de nossa campanha salarial 2020/2021, 
onde temos perdas salariais que se acumularam nos últimos anos.
É preciso que você e seus/suas colegas de trabalho participem trazen-
do suas observações, propostas e que possamos nos unir para defender 
nosso trabalho e que seja com a dignidade que merecemos. As conquistas 
só chegam com as lutas, por isso devemos nos manter mobilizados.

Para participar da Teleassembleia entre no site: sindjudpe.org.br, 
preencha o formulário de cadastro, até as 12h do dia 15/07/2020.
Quando: 15 de julho de 2020.
Horário: 1ª chamada às 14h30min e início com a 2ªchamada as 15h00.
Local: Plataforma Google Meet.
Pauta: Informes e repasses; Campanha Salarial.

EDITORIAL
São tempos da comunicação 
rápida com prevalência daquelas 
em formatos audiovisuais. 
O SINDJUD-PE dispõe de canal no 
YouTube, páginas no Instagram 
e Facebook, além do site, e es-
tes meios cumprem com o papel 
dinâmico que a atualidade exige. 
Todavia, acreditamos na relevância 
dos informativos e/ou jornais, re-
vistas, etc. Os meios não devem ser 
excludentes, mas complementares. 
E é justamente por isso que esta-
mos colocando à disposição dos 
servidores o “Informativo SIND-
JUD-PE”. Essa primeira edição che-
ga em um momento delicado, dev-
ido a pandemia da COVID-19, em 
que o mundo se viu obrigado a rein-
ventar-se. No momento da primei-
ra edição desse informativo nossa 
luta é pela saúde e segurança dos 
servidores. Além disso, esse infor-
mativo chega no momento históri-
co da primeira Tele Assembleia do 
SINDJUD-PE. É possível realizar 
mobilização mesmo em tempos de 
pandemia e trabalho remoto gen-
eralizado. Esse é o tema principal 
da primeira edição, que é sucedi-
da da apresentação da “Fazendo 
Justiça! Campanha de Valorização 
do Servidor e do Serviço Público”. 
Esperamos que esse informativo 
alcance a todas/os servidoras/es e 
potencialize a nossa primeira Tele 
Assembleia. Boa leitura! Vamos 
continuar unidos para fortalecer e 
avançar!

Alcides Campelo, presidente do
SINDJUD-PE.



O SINDJUD-PE lançou esse mês a campanha: “Fazen-
do Justiça! Campanha de Valorização dos Servidores e 
do Serviço Público”. O nome dessa campanha além de 
forte possui duas perspectivas: a) em tempos de ataque 
aos servidores e ao serviço público precisamos fazer 
justiça aos que se dedicam para bem servir a sociedade; 
b) a justiça não parou em tempos de pandemia, vários 
servidores se dedicam desde a área fim a área meio, in-
ovações foram criadas para atender o público remota-
mente, a produtividade aumentou, ou seja, os servidores 
estão fazendo a justiça funcionar.
A Campanha Fazendo Justiça! vai englobar: a) a pro-
dução de uma série de cartazes virtuais para as redes 
sociais, com o engajamento dos servidores; b) trans-
missões virtuais com foco na realidade do trabalho em 
tempos de pandemia, assim vários servidores de difer-
entes áreas do TJPE terão protagonismo. A partir dessas 
“lives” vamos disponibilizar trechos nas redes sociais do 
Sindicato com a valorização do trabalho do servidor; c) a 
veiculação quinzenalmente de charges bem humoradas 
sobre a realidade do trabalho e da luta política e sindi-
cal. Além dessas outras ações poderão ser incorporadas 
para ampliar e fortalecer a campanha de valorização dos 
servidores e do serviço público.

Dentro da campanha Fazendo justiça, o SINDJUD inova 
com mais um produto que aproxima a categoria e sua 
entidade representativa. É o Bate Papo Sindical, pro-
grama que vai ar nas terças-feiras de forma quinzenal 
nas redes sociais do Sindicato. No programa são trata-

“Quem não pode com a formiga não assanha o formigue-
iro” já dizia a canção de Jacinto Silva, que virou canto nos 
atos políticos em Pernambuco. E a animação “Formiga 
Z” ilustra bem a “organização operária” das formigas. No 
entanto, a inspiração das charges vieram de uma inter-
venção em assembleia em que foi dito: “a formiga não 
pode com o elefante”. E assim os temas comuns à roti-
na de trabalho da categoria, além da luta sindical serão 
ilustradas sempre com leveza e bom humor.
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dos temas de suma importância para os servidores do 
TJPE. Na primeira edição (que já está no ar) o tema é o 
teletrabalho, modalidade que além de ter espaço no cor-
po diretivo do Tribunal, tem sido implantado de forma 
mais abrangente nesse momento de pandemia.


