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presidente do TRT envia ofício a Dilma,
STF, TST, Senado e Câmara contra
PEC 59/13 e carreiras exclusivas
Todas as administrações dos regionais do RS atenderam à solicitação do sindicato e
manifestaram-se formalmente pela isonomia e contra o desmonte da carreira
A presidente do TRT4, desembargadora Cleusa Halfen, enviou ofícios à
presidente Dilma Rousseff; ao presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa;
ao presidente do TST, ministro Antonio
José Levenhagen; ao presidente do Senado, Renan Calheiros; e ao presidente
da Câmara dos Deputados, Henrique
Eduardo Alves, manifestando inconformidade com as propostas de carreiras

exclusivas e com a PEC 59/13.
A desembargadora afirma que
apoia a manifestação dos servidores,
demonstrada por meio de abaixo-assinado com mais 1.500 assinaturas.
Isso demonstra a força e a efetividade
da mobilização da categoria. No documento, é ressaltado que a PEC 59/13
“implica total desrespeito ao princípio
federativo” e “suprime direitos demo-

craticamente conquistados pela categoria”.
A partir de texto do TRF4, provocado pelo sindicato, os presidentes de
todos os TRFs do país enviaram, ao
CNJ e ao CJF, ofícios assinados conjuntamente contra as carreiras exclusivas.
A presidente do TRE-RS enviou ao STF
ofício no qual se manifesta da mesma
forma.

Sintrajufe reúne-se com ministra do stf

Os diretores do Sintrajufe/RS Cristiano Moreira e Paulo Gustavo Barroso Jr.
reuniram-se com a ministra do STF Cármen Lúcia na Escola Judicial do TRT, no
dia 23. Os dirigentes entregaram cópias dos abaixo-assinados em que os colegas
da JF e da JT solicitam que as administrações locais se posicionem contrariamente à PEC 59/13 e às carreiras exclusivas. Foram entregues, ainda, os ofícios das
presidentes do TRT4 e do TRE contra essas propostas. Além disso, os diretores
falaram da luta pela recuperação salarial, cujas perdas estão acumuladas em mais
de 40%. A ministra se comprometeu a apresentar os documentos ao presidente
do STF e levar à Corte a
posição dos servidores.
Na avaliação da direção
do sindicato, foi um
encontro positivo, mas
o certo é que só o fortalecimento da greve
impedirá o desmanche
da carreira e garantirá
a reposição das perdas.

JOrnal da greve

26 de maio
Assembleias
de base
13h – Varas
trabalhistas
14h – Anexo da JE
16h – 1ª Instância da JF
ATIVIDADE
UNIFICADA
14h – Arrastão na JF
(ônibus sairá das VTs
às 13h45min)
27 de maio
Assembleias
de base
13h – Varas
trabalhistas
16h – 1ª Instância da JF

sintrajufe/RS

27 de maio
ATIVIDADE
UNIFICADA
14h – Arrastão no
Anexo da JE (ônibus
sairão das VTs e da
1ª Instância da JF às
13h45min)
28 de maio
10h – Reunião do
Comando Estadual
de Greve
14h – Ato público na
1ª Instância da JF, com
caminhada até o TRE
(ônibus sairão das VTs
e do Anexo da JE às
13h45min)

Sintrajufe abre inscrições
para ida de 20 colegas a
Brasília nesta semana

O Comando Estadual de Greve
do RS deliberou propor à Fenajufe
que oriente a ida de caravanas dos estados a Brasília, a fim de fortalecer a
mobilização. A sugestão apresentada
pelo Comando é de que a ida ocorra
na terça, 27. O Sintrajufe/RS aguardará a data indicada pela executiva
da Fenajufe (que teve reunião dia 25)
para marcar a ida dos colegas, mas as
inscrições já estão abertas.
A caravana terá como objetivo
visitar os gabinetes dos senadores
para explicar a posição da categoria
contra a PEC 59/13 e pedir que os
parlamentares votem contra a proposta. Será feita, também, uma visita

aos locais de trabalho do Judiciário
Federal de Brasília, a fim de conversar com os colegas sobre a importância da mobilização.
As inscrições devem ser feitas até
as 13h desta segunda, 26, pelo telefone (51) 3235-1977, com Franco, Etel
ou Odete. Se houver mais inscritos
do que as 20 vagas abertas, haverá
sorteio, às 14h30min, na concentração da greve das VTs, com preferência para membros do Conselho Geral (diretores de base e da Diretoria
Colegiada) em greve, até o limite de
10 vagas; as 10 restantes serão garantidas a colegas que não participam
dessa instância.

quadro da greve
Atenção: Devido à realização de inspeção em diversos
setores da Justiça Federal no
RS, com suspensão do expediente externo e do atendimento telefônico, não foi
possível apurar a totalidade
do quadro de adesão na JF.
JT Porto Alegre
Memorial
Arquivo TRT
Transporte TRT
Artífices (NOVO)
Segurança TRT
Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(Projetos, Atendimento a
Usuários, Desenvolvimento
de Sistemas Administrativos, Desenvolvimento de
Sistemas de 1º Grau, Desenvolvimento de Equipamentos, Tecnologia da Informação, Suporte Técnico,
Sessão de Redes e TI)
Protocolo VTs

Cadastramento de Bens
Central de Mandados VTs
Expedição TRT
Reprografia
Setor de Limpeza
Portaria Varas
Segurança VTs
Gabinetes TRT
Varas trabalhistas: 1ª (portaria), 2ª (portaria), 3ª, 4ª,
5ª, 6ª (portaria), 7ª, 8ª (portaria), 9ª (portaria), 10ª,
11ª, 12ª, 13ª (portaria), 14ª
(portaria), 18ª (portaria),
19ª, 22ª(portaria), 23ª, 24ª
(portaria), 26ª (portaria),
27ª, 28ª, 29ª (portaria) e 30ª
JT interior
Alvorada (NOVO)
Bento Gonçalves
Canoas
Cachoeirinha
Cachoeira do Sul
Caxias do Sul
Capão da Canoa
Encantado

Ijuí
Montenegro
Osório
Palmeira das Missões
Panambi
Pelotas
Rio Grande
Santa Maria
Santa vitória do Palmar
Santiago
São Borja
Santana do Livramento
São Jerônimo
São Lourenço
Taquara
Taquari
Torres
Tramandaí
Três Passos
Triunfo
Uruguaiana
Vacaria
JF Porto Alegre
Varas federais: 2ª, 11ª, 15ª,
22ª
Núcleo de Gestão Funcional

Núcleo Apoio Administrativo
Núcleo Tecnologia Informação
Núcleo de Digitalização de
Processos Judiciais TRF
DRH TRF
Dirinf TRF
Divisão Áudio e Vídeo TRF
JF interior
Bento Gonçalves (NOVO)
Gravataí
Novo Hamburgo
Rio Grande
JE Porto Alegre
Anexo e TRE Duque
JE interior
Novo Hamburgo

Atualizado em 23/5,
às 17h17min

Informativo produzido pela Secretaria de Comunicação do Sintrajufe/RS. Contato: imprensa@sintrajufe.org.br

