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Em visita de Dilma ao estado, servidores cobram negociação
e são recebidos pela Secretaria-Geral da Presidência
O tempo fechado não foi suficiente para tirar da rua os servidores do
Judiciário Federal mobilizados por
suas carreiras e reivindicações salariais. Nesta sexta-feira, no início da
noite, em meio à visita da presidente Dilma Rousseff a Porto Alegre, a
área em frente à Assembleia Legislativa, onde a presidente estaria, foi
o local da união dos servidores em
um só grito: negociação já! Além dos
servidores do Judiciário Federal, o
ato teve, ainda, representações das
categorias dos Correios, da Procuradoria-Geral do Estado e bancários.
Os servidores do Judiciário Federal
estiveram presentes com ânimo para
prosseguir a greve que já acontece
desde 15 de maio. A mobilização exige respeito às carreiras - ameaçadas
pela PEC 59/13 e pela proposta de carreiras exclusivas – data-base e reposição das perdas salariais, que já acumulam 41% nos últimos sete anos.
Mesmo com a chuva, os servidores
começaram a se reunir em frente aos
locais de trabalho a partir das 17h.
Em ônibus disponibilizados pelo
Sintrajufe/RS, se dirigiram à Praça da
Matriz. Na Assembleia Legislativa, se
preparava para começar o Encontro
Estadual do PT, com a presença de
Dilma. Enquanto isso, os manifestantes se posicionaram em frente
à Assembleia. Com faixas, buzinas
e indignação, fizeram barulho para
demonstrar a insatisfação com o
descaso do governo federal, responsável pelo arrocho salarial imposto à
categoria e pelos sucessivos cortes
no orçamento do Poder Judiciário.
Após uma hora de atividade, os

Servidores se reuniram diante da Assembleia Legislativa

servidores tiveram mais uma demonstração de que a mobilização
está obtendo resultados: o assessor
da Secretaria-Geral da Presidência
da República, José Claudenor Vermohlen, foi ao encontro dos trabalhadores para ouvir suas reivindicações. Em conversa com o assessor,
a direção do Sintrajufe/RS explicou
que a categoria está em greve nacional cobrando, além da rejeição à
PEC 59/13, a reposição das perdas
salariais de 41% e o respeito à data-base, direito constitucionalmente
garantido aos servidores públicos e
ignorado pelos sucessivos governos.
Os dirigentes cobraram, ainda, a
aprovação da PEC 555/06, que acaba
com a taxação de aposentados (criada a partir da Reforma da Previdência de 2003). Informaram ao assessor
que, no dia de hoje, foi encaminhada
pelo STF ao MPOG a inclusão de orçamento referente ao PL 6613/2009,
reivindicando que o governo não
viole, novamente, a autonomia do

Poder Judiciário e abra, imediatamente, negociação com a categoria
para a recomposição salarial. Salientaram que a mobilização não irá cessar enquanto as pautas não forem
atendidas. Vermohlen se comprometeu a entregar em mãos à presidente
Dilma a documentação relacionada
à pauta da categoria, que foi encaminhada ao assessor na mesma noite.
O resultado do ato foi uma nova
demonstração de que, mobilizada,
a categoria pode alcançar as conquistas de que necessita. A greve
da categoria, uma das maiores dos
últimos anos, segue obtendo resultados e avanços. “Nossa greve está
caminhando para derrotar a PEC 59
e, agora, precisamos seguir mobilizados para cobrar a dívida do governo com nossa categoria”, disse o
diretor Cristiano Moreira. “São 41%
de perdas salariais, não vamos descansar enquanto não houver negociação”, concluiu Fagner Azeredo,
também da direção do Sintrajufe.
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Jornal da greve

assembleia geral estadual
11 de junho – quarta-feira – 14h
nas varas trabalhistas
pauta: mobilização e eleição de delegados à
ampliada da fenajufe

stf oficializa previsão
orçamentária
O STF entregou ao Ministério do Planejamento dados consolidados da previsão de recursos para o projeto de recomposição dos salários incluída pelos
tribunais superiores na proposta de orçamento para 2015.
Cópia do ofício, protocolado na
sexta-feira, 6, foi enviada para o
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A Justiça do Trabalho de Erechim está na greve!

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

relator do projeto na Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, deputado
João Dado (SDD-SP). Tribunais
garantem previsão orçamentária para o PL 6613/09 e STF oficializa informação ao governo
e à Câmara. Veja mais no site:
www.sintrajufe.org.br.

quadro de greve
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
Central de Atendimento ao
Público
Zeladoria VTs
Gabinetes TRT (salas 207,
701, 703 , 706, 709, 710, 806,
1007)

Secretaria da 10ª Turma
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 (portaria)
Caxias do Sul
Capão da Canoa
Cruz Alta (portaria) novo
Encantado (portaria)
Erechim
Ijuí
Montenegro
Osório
Palmeira das Missões (portaria)
Panambi (portaria)
Pelotas (portaria)
Rio Grande (portaria)
Santa Maria (portaria)
Santa Rosa (portaria)
Santa Vitória do Palmar

(portaria)
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 (portaria)

JF Porto Alegre
Varas federais: 9ª, 11ª, 15ª, 18ª,
22ª
Núcleo de Gestão Funcional
Núcleo Apoio Administrativo
Núcleo Tecnologia Informação
Núcleo de Acompanhamento e
Desenvolvimento Humano
Núcleo de Digitalização de
Processos Judiciais TRF
DRH TRF
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 Apoio Judiciário/
Assist. Judiciária Voluntária

JF interior
Bento Gonçalves
Carazinho
Caxias do Sul
Erechim
Gravataí
Novo Hamburgo
Pelotas
Rio Grande
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
JE Porto Alegre
Anexo (Central de Atendimento ao Eleitor, Seção de
Contratos, Coordenadoria de
Desenvolvimento)
Zonas eleitorais: 2ª, 112ª, 113ª,
159ª, 160ª, 161ª
TRE Duque (Seção de Gestão
e Serviços, Manutenção e
Apoio, Seção de Transportes e
Expedição, Sepat)
JE interior
Novo Hamburgo
Pelotas
Tupanciretã
Passo Fundo
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