Número 9 – Quarta-feira, 4 de junho de 2014

assembleia aprova:
fortalecer a greve
Cerca de 300 colegas lotaram a frente
das varas trabalhistas, ontem, na assembleia geral que aprovou a continuidade e o
fortalecimento da greve no Rio Grande do
Sul, contra a perda de direitos e o arrocho
salarial. Os colegas aprovaram, seguindo
deliberação da ampliada da Fenajufe, que
a categoria continuará a luta pela rejeição
da PEC 59/13 no Senado. A avaliação é de
que este não é o momento de apresentar
emenda retirando os servidores do Judiciário Federal do texto da PEC, pois isso
significaria acelerar o processo de tramitação, que poderia culminar na aprovação
do texto atual. No entanto, a emenda permanece sendo o “plano B”.
Mobilização em Brasília
O sindicato enviou, ontem, um grupode 20 colegas a Brasília. Com servidores
de outros estados, estão visitando os ga-

binetes dos senadores para explicar a posição da categoria contra a PEC 59/13 e
pedir que os parlamentares votem contra
a proposta.
O grupo e representantes da Fenajufe foram recebidos pelo relator do PL
6.613/09, deputado João Dado (SDD-SP),
que recebeu, também ontem, do STF, o
substitutivo ao PL. O deputado destacou
que é importante, para a elaboração do
relatório, que chegue a ele a consolidação
dos dados com a previsão orçamentária
de todos os tribunais, com dotação para o
reajuste, já com protocolo de encaminhamento ao Poder Executivo, responsável
pelo encaminhamento do Orçamento ao
Congresso. Nesse caso, segundo o deputado, o parecer será favorável.
A assembleia aprovou, também, o calendário da greve dos próximos dias (veja
no verso).

raupp sinaliza desconforto
com relatoria da pec 59/13;
vamos intensificar a greve
Entre as visitas da caravana dos
servidores a Brasília estava, ontem, o
relator da PEC 59/13 na Comissão de
Constituição e Justiça, Valdir Raupp
(PMDB-RO). O parlamentar afirmou
que atualmente não tem intenção de
colocar a matéria em votação neste ano,
e chegou a aventar eventual inconstitucionalidade da PEC. Se houver um
parecer técnico do CNJ pela rejeição da
matéria, o senador sinalizou que daria
parecer contrário à PEC.
Segundo o diretor do Sintrajufe/RS
Paulo Gustavo Barroso Junior (PG),
que está em Brasília, Raupp mostrou-se desconfortável com as pressões
que vem sofrendo sobre o assunto. O
senador disse que não tem intenção de
ficar com a relatoria. Para PG, com esse
posicionamento do senador, é preciso pressionar o CNJ para que libere, o
mais rapidamente possível, o parecer
contrário.

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

A proposta de texto substitutivo para o PL
Substitutivo 6.613/2009,
elaborado na mesa de negociação,
foi entregue ontem ao deputado João Dado
ao pl 6.613/09 (SSD-SP), relator da matéria na Comissão de
À caravana de servidores que está em
é entregue ao Finanças.
Brasília, o parlamentar disse que falta ofício do
a Dilma, consolidando os valores incluídos
relator na cft STF
na previsão orçamentária. Dado afirmou que,
com isso, apresentará parecer favorável.
da câmara

O substitutivo é resultado da greve e da luta
da categoria, mas não assegura nada. O desafio
agora é impedir que o governo Dilma volte a mexer no Orçamento do Judiciário. Para enfrentar a
posição do governo de bloquear qualquer reajuste, a ampliada aprovou e a assembleia do Sintrajufe/RS ratificou a ampliação e o fortalecimento
da greve e da mobilização.
Veja o substitutivo em www.sintrajufe.org.br.

A Justiça do Trabalho de Santo Ângelo está na greve!

Envie fotos da mobilização para imprensa@sintrajufe.org.br

4 de junho

9h – Panfletagem da carta
aberta aos servidores da
Estadual sobre os riscos da
PEC 59/13

Assembleias de base
13h – Varas trabalhistas
16h – 1ª Instância da JF

JT Porto Alegre
Memorial
Central de Atendimento VTs
Arquivo TRT
Transporte TRT
Artífices
Segurança TRT
Secret. de Tecn. da Informação
e Comun. (Microinformática,
Suporte Técnico, Atend. a Usuários, Desenv. de Sist. Administrativos, Desenv. de Sist. de 1º Grau,
Redes e Telecomunicações, Gerenciamento de Equipamentos,
Desenv. 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 Proc. TRT
Coord. de Agravos e Certidões
Central de Atend. ao Público
Zeladoria VTs
Gabinetes TRT (salas 207, 701,
703 , 706, 709, 710, 806, 1007)
Secr. da 10ª Turma (NOVO)

5 de junho
12h30min – Na 1ª instância

da JF, almoço de confraternização, com salchipão
14h30min – Na 1ª instância
da JF, debate sobre a PEC
59/13, com a assessoria jurídica do Sintrajufe/RS
18h – no Salão Multicultural
Alê Junqueira, Happy Hour da
greve greve

quadro da greve

Varas trabalhistas: 1ª (portaria),
2ª (portaria), 3ª (portaria) , 4ª,
5ª (portaria), 6ª (portaria), 7ª
(portaria), 8ª (portaria), 9ª (portaria), 10ª, 11ª (portaria), 12ª,
13ª (portaria), 14ª (portaria),
18ª (portaria), 19ª (portaria)
, 21ª (portaria), 22ª(portaria),
23ª, 24ª (portaria), 25ª , 26ª
(portaria), 27ª (portaria), 28ª,
29ª (portaria) e 30ª (portaria)
JT interior
Alvorada
Bento Gonçalves
Canoas (portaria)
Cachoeirinha
Cachoeira do Sul
Caxias do Sul
Capão da Canoa
Encantado (portaria)
Erechim
Ijuí
Montenegro
Osório
Palmeira das Missões (portaria)
Panambi (portaria)
Pelotas (portaria)
Rio Grande (portaria)
Santa Maria (portaria)
Santa Vitória do Palmar (por-

taria)
Santiago (portaria)
São Borja (portaria)
Santana do Livramento
Santo Ângelo (portaria)
São Jerônimo
São Leopoldo
São Lourenço (portaria)
Taquara (portaria)
Taquari
Torres (portaria)
Tramandaí
Três Passos
Triunfo
Uruguaiana (portaria)
Vacaria

JF Porto Alegre
Varas federais: 2ª, 9ª, 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
Divisão de Leg. de Pessoal TRF
Central de Mandados
Divisão de Apoio às Turmas

Recursais
JF interior
Bento Gonçalves
Carazinho (NOVO)
Caxias do Sul
Erechim
Gravataí
Novo Hamburgo
Pelotas – Paralisação de 24h dia
3/6 (NOVO)
Rio Grande
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
JE Porto Alegre
Anexo (Central de Atend. ao
Eleitor, Seção de Contratos, Coord. de Desenvolvimento)
Zonas eleitorais: 2ª, 112ª, 113ª,
159ª, 160ª, 161ª
TRE Duque (Seção de Gestão e
Serviços, Manut. e Apoio, Seção
de Transportes e Expedição)
JE interior
Novo Hamburgo
Pelotas
Tupanciretã
Passo Fundo
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