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No dia 14, em assembleia geral do Sintrajufe/RS, categora aprovou entrada em greve por tempo indeterminado

judiciário constrói a greve
nacional por reposição salarial

No primeiro semestre, cinco estados
fizeram uma greve que conseguiu barrar a
PEC 59/13. Nesta retomada da mobilização,
o movimento paredista já se inicia com oito
estados em greve e vários outros realizando
assembleias, apagões, arrastões e atividades
de conscientização junto aos servidores.
Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São
Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, TRT

de Campinas, Bahia, Mato Grosso e Rio
Grande do Norte já estão em greve ou já têm
data certa para iniciar o movimento. A greve
começa nacionalmente forte, pois os servidores têm a certeza de que só com muita
pressão será possível aprovar o PL 6.613/09
e acabar com oito anos de um congelamento
que já corroeu quase 50% dos salários.
Nossa luta é para que o recém-empos-

sado presidente do STF, ministro Ricardo
Lewandowski, assuma a negociação com
o Executivo, como tem feito em relação às
pautas da magistratura. Também temos de
dobrar o governo Dilma, que em outros momentos já interferiu e cortou o orçamento do
Judiciário, na sua sanha de manter o arrocho
salarial dos servidores.
É hora de retomar a luta. Todos à greve!

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

Sintrajufe se reúne
com presidente do TRF
para tratar da greve

A Justiça Federal de Gravataí está na greve!

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

“A única moeda de troca que a
gente tem nesta negociação é a
mobilização. Infelizmente, os governos não costumam ouvir outra
coisa que não essa mensagem.”
Érico Ramos, JT Porto Alegre

“Inicialmente, eu vi a importância
de mobilizar na greve contra a
PEC, que retirava nossos direitos,
e agora pela reposição salarial. Eu
entrei no tribunal neste ano, mas
para mim ficou claro que a PEC
não estava de acordo com a lei
que atualmente garante nossos
direitos. E historicamente tivemos perdas salariais de quase de
50%. Para mim, esses dois motivos são fortes o suficiente para que
a gente se mobilize, tome a iniciativa de se juntar, se fortalecer e
garantir nossos direitos.”
Pedro Henrique dos Santos, TRT

Em 13/8, o Sintrajufe/RS reuniu-se com a presidência do TRF.
Participaram os diretores Cristiano Moreira, Fagner Azeredo, Paulinho Oliveira e Paulo Gustavo Barroso Júnior, o presidente do tribunal, desembargador Tadaaqui Hirose; o diretor-geral, Luiz Izidoro
Zorzo; o diretor de Recursos Humanos, Eduardo Weber; e o assessor da presidência Maro Barcellos.
A direção do sindicato lembrou o sucesso da greve do primeiro
semestre. Foi destacado o apoio do TRF na luta contra as carreiras
exclusivas e que o reajuste para todos é a única forma de derrotar
definitivamente essa proposta. Por isso, solicitou-se o auxílio da administração, com ofício à presidência do STF, pedindo empenho na
negociação com o Executivo para aprovação do PL 6.613/09. O desembargador Tadaaqui comprometeu-se a conversar com os demais
presidentes de TRF e propor uma ação conjunta.
Os diretores falaram sobre os dias parados da última greve, negociados com êxito no TRF, no TRT e no TRE, o que não avançou na
1ª instância da JF, onde o diretor do Foro decidiu, unilateralmente,
pela compensação “hora a hora” na área administrativa de Porto
Alegre. Segundo a administração, há preocupação com o alinhamento das decisões e se buscará, na greve que se inicia, uma harmonização. Leia mais sobre a reunião em www.sintrajufe.org.br.

quadro da greve

JT Porto Alegre
Artífices
Memorial
Transportes
Secretaria Tecnologia Informação
Protocolo VTs
Cadastramento de Bens
Central de Mandados VTs
Manutenção de Viaturas
Portaria VTs
Segurança TRT
Segurança VTs
Varas trabalhistas: 4ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 18ª, 26ª, 27ª e 30ª

JT interior
Cachoeira do Sul
Cachoeirinha
Canoas
Caxias do Sul
Ijuí (a partir de 18/8)
Osório
Pelotas
Rio Grande
Santana do Livramento
São Borja
São Jerônimo
Sapucaia do Sul

Taquara (portaria)
Taquari
Torres
Tramandaí
JF Porto Alegre
Varas federais: 7ª, 11ª, 15ª, 22ª, 23ª
Núcleo Apoio Administrativo
DRH TRF
JF interior
Gravataí
Novo Hamburgo
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