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Grande ato da greve tranca a Duque
de Caxias e promove apagão no TRE
Empunhando bandeiras e fazendo soar
dezenas de apitos, mais de 500 servidores
tomaram as ruas do Centro de Porto Alegre, ontem, em caminhada que partiu do
prédio da 1ª instância da JF e seguiu até o
TRE Duque, onde foram organizados arrastões em todos os andares do prédio. O
resultado mostrou a força do movimento
e a consciência sobre a importância das
reivindicações: quase a totalidade dos colegas do prédio desceu e se juntou ao ato,
o que resultou em um histórico “apagão”
do TRE.
Os colegas se revezaram ao microfone
para reforçar as pautas e chamar à intensificação da luta. O diretor do Sintrajufe/
RS Cristiano Moreira destacou o protagonismo do Rio Grande do Sul contra o

100%:

desmonte da carreira. Ele afirmou que,
na reunião ampliada da Fenajufe, dia 1º,
o Sintrajufe/RS defenderá que a hora é de
aumentar a greve em todo o pais, para efetivar as conquistas da categoria.
“Pela força da nossa mobilização, conseguiremos acabar com a PEC 59/13”, afirmou o diretor Paulinho Oliveira. Em um
gesto que representou a vontade da categoria, ele rasgou uma cópia do texto da PEC,
sob aplausos dos presentes ao ato público.
O colega do TRF Zé Oliveira afirmou a
necessidade de ampliação da greve. O diretor José Artigas Ramminger disse que o
momento de entrar em greve é agora, pois
se a PEC for aprovada significará aumento
de jornada e outras perdas.
A colega do Anexo da JE Ana Marga-

reth Gonçalves Silva afirmou que “o poder
sempre enxerga o direito dos trabalhadores como privilégio”. Emocionada, ela afirmou: “Tenho orgulho de vocês, colegas da
Eleitoral, tenho orgulho de nós”.
“Há quem ainda duvide da greve da categoria, em especial no Palácio do Planalto,
no Congresso e no Supremo”, afirmou o diretor Ruy Almeida, mas “eu tenho certeza
de que podemos vencer”.
O diretor Fagner Azeredo ressaltou
que a greve de servidores federais deve aumentar com a Copa do Mundo. “A Dilma
vai ter que ouvir, e quem duvidar vai ser
atropelado pela mobilização”, afirmou.
O ato foi encerrado com aplausos para
a mobilização e a certeza de que a greve
segue se fortalecendo a cada dia.

todos os 46 desembargadores do trt já assinaram o ofício para os senadores
contra a pec 59/13! (confira no site do sindicato)

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

STF orienta inclusão
de previsão para proposta
salarial no Orçamento
O presidente do STF, Joaquim Barbosa, concordou com
a proposta de recomposição
salarial elaborada na comissão
de negociação, orientando que
os demais tribunais e conselhos
superiores incluam previsão orçamentária para isso. A proposta
ainda será levada a assembleias
dos servidores nos estados e à
reunião ampliada da Fenajufe
que ocorre neste domingo, 1º.
O texto que deverá substituir o do PL 6.613/09 prevê a
utilização da tabela de vencimentos básicos deste projeto,
sobre a qual seria aplicada a

JT Porto Alegre
Memorial
Central de Atendimento VTs
Arquivo TRT
Transporte TRT
Artífices
Segurança TRT
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Microinformática, Suporte Técnico, Atendimento a Usuários,
Desenvolvimento de Sistemas
Administrativos, Desenvolvimento de Sistemas de 1º Grau,
Redes e Telecomunicações, Gerenciamento de Equipamentos,
Desenvolvimento de Intranet e
Internet)
Protocolo VTs
Cadastramento de Bens
Central de Mandados VTs
Expedição TRT
Reprografia
Setor de Limpeza
Portaria VTs
Segurança VTs
Seção de Apoio Processual
TRT
Coordenadoria de Agravos e
Certidões

GAJ de 90%.
A mesa de negociação foi
instalada no início de maio, depois de uma reivindicação nacional dos servidores que vinha
sendo feita havia oito meses. “O
grande desafio agora é pressionar os tribunais a incluir a previsão orçamentária e o STF a não
permitir que o governo Dilma
volte a interferir na autonomia
do Poder Judiciário”, disse Adilson Rodrigues, coordenador-geral da Fenajufe. Para que a
história de 2010 não se repita, é
preciso investir muito na mobilização e impulsionar a greve.

movimento cresce no interior
O diretor Paulo Barros e o colega André Porto, da JT, visitaram a região das Missões, buscando fortalecer a greve. Como
resultado, a JT de Santo Ângelo entra na greve a partir de hoje.
Na segunda-feira, dois terços dos colegas da JT de Santa Rosa
passam a integrar o movimento e haverá ampliação da greve na
JT de Ijuí. O interior está cada vez mais consciente de que só a
greve nos levará à vitória contra o desmonte da carreira.
A Justiça do Trabalho de Santa Vitória do Palmar está na greve!
Envie fotos da mobilização para imprensa@sintrajufe.org.br

quadro da greve

Central de Atendimento ao Público
Zeladoria TRT (NOVO)
Gabinetes TRT (salas 207, 701,
706, 708,709,710,806,1007)
Varas trabalhistas: 1ª (portaria),
2ª (portaria), 3ª, 4ª, 5ª, 6ª (portaria), 7ª (portaria), 8ª (portaria),
9ª (portaria), 10ª, 11ª (portaria),
12ª, 13ª (portaria), 14ª (portaria), 18ª (portaria), 19ª, 21ª
(portaria), 22ª(portaria), 23ª,
24ª (portaria), 26ª (portaria),
27ª, 28ª, 29ª (portaria) e 30ª
JT interior
Alvorada
Bento Gonçalves
Canoas (portaria)
Cachoeirinha
Cachoeira do Sul
Caxias do Sul
Capão da Canoa
Encantado (portaria)
Ijuí
Montenegro
Osório
Palmeira das Missões (portaria)
Panambi (portaria)
Pelotas (portaria)

Rio Grande (portaria)
Santa Maria
Santa vitória do Palmar (portaria)
Santiago (portaria)
São Borja (portaria)
Santana do Livramento
São Jerônimo
São Leopoldo (NOVO)
São Lourenço (portaria)
Sapiranga (paralisação em 28 de
maio) (NOVO)
Taquara (portaria)
Taquari
Torres
Tramandaí
Três Passos
Triunfo
Uruguaiana
Vacaria

Dirinf TRF
Divisão Áudio e Vídeo TRF
Divisão de Legislação de Pessoal
TRF
Central de Mandados de Porto
Alegre
Divisão de Apoio às Turmas
Recursais
Núcleo de Documentação JF

JF Porto Alegre
Varas federais: 2ª, 7ª, 9ª, 11ª,
15ª, 22ª, 25ª
Núcleo de Gestão Funcional
Núcleo Apoio Administrativo
Núcleo Tecnologia Informação
Núcleo de Digitalização de Processos Judiciais TRF
DRH TRF

JE Porto Alegre
Anexo e TRE Duque

JF interior
Bento Gonçalves
Caxias do Sul (NOVO)
Gravataí
Novo Hamburgo
Rio Grande
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Santo Ângelo (paralisação em
28 de maio) (NOVO)

JE interior
Novo Hamburgo
Pelotas
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