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categoria realiza ato público e aprova
a continuidade da greve

A assembleia geral, ontem, aprovou a
continuação da greve e a formação do Comando Estadual de Greve. O Comando terá
a seguinte composição: cinco representantes da direção do Sintrajufe/RS; interior: um
representante de cada local de trabalho em
greve; Porto Alegre: quatro representantes
da Justiça do Trabalho, dois da Justiça Federal e dois da Justiça Eleitoral. Os locais em

greve devem eleger seus representantes nesta quinta-feira, em assembleia de base.
A concentração se deu nas varas trabalhistas, de onde mais de 300 colegas das justiças do Trabalho, Federal e Eleitoral, além
de aposentados, seguiram para o TRT. A atividade interrompeu o trânsito da Av. Praia
de Belas no sentido bairro-Centro.
No início do ato, foi instalada a assem-

bleia geral estadual, realizada na Av. Praia de
Belas, em frente ao TRT. Os colegas, em suas
intervenções, foram unânimes no entendimento de que só a greve pode dobrar o governo e forçar Lewandowski a buscar Dilma
para negociar e de que é possível conquistar
o reajuste. Segundo os servidores, a vitória
sobre a PEC 59/13 mostrou que é possível
vencer; por isso, a tarefa é fortalecer a greve.

Leandro Dóro

Debate sobre saúde
do trabalhador e
condições de trabalho
Presença da assessoria
de saúde do Sintrajufe/RS
SEXTA, 22 DE AGOSTO
14 HORAS
NAS VTS

presidente do TRT se compromete
a encaminhar ofício ao STF

Ontem, em reunião com o sindicato após o ato público, a presidente do TRT, desembargadora
Cleusa Halfen, comprometeu-se a
encaminhar, até o final da semana,
ofício ao presidente do STF, Ricardo Lewandowski, solicitando
empenho na negociação para a
reposição das perdas salariais dos
servidores. Veja mais em www.sintrajufe.br.

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

A Justiça do Trabalho de Taquara está na greve e, no dia 18, entregou
abaixo-assinado à presidente do TRT solicitando apoio à reposição das
perdas salariais.
Envie fotos da mobilização para imprensa@sintrajufe.org.br

A mobilização é fundamental porque
falta pouco para as eleições. Agora a
gente tem que vir com tudo, porque temos pouco tempo. Temos aí a luta pela
reposição salarial, contra as carreiras
exclusivas. Nada está ganho, e só uma
forte mobilização pode fazer com que a
gente consiga reverter essas coisas que
estão contra nós.
Renato Batista de Moraes, TRT
Sem greve, não vamos conseguir nada.
Já fizemos uma boa mobilização no primeiro semestre e temos de retomar com
força no segundo semestre.
Egon Siebiger Filho, JF de Gravataí

Mpog afirma precisar
de “ordens superiores”
para negociar reposição

Em reunião com o diretor-geral do STF, Amarildo Vieira de
Oliveira, o secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público
do Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, disse que, com
“ordens superiores”, a reposição pode ser negociada, deixando clara a
necessidade de um acordo entre Dilma e Lewandowski. No entanto,
adiantou que considera o custo do PL 6.613/2009 alto e que vê dificuldades para inclusão no orçamento de 2015.
O diretor-geral do STF negou que o governo já tenha sinalizado
a concessão de parte do projeto salarial para 2015. Amarildo voltou
a frisar que a posição de Mendonça foi de submeter qualquer negociação a uma autorização acima dele, o que obviamente passa pela
Presidência da República. Disse ainda acreditar que uma nova reunião, com a participação dos presidentes dos tribunais, possa ocorrer
nos próximos dias com o governo.

Dilma “esquece” cortes
e arrocho salarial

Em entrevista ao Jornal Nacional em 18/8, a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) disse, ao ser questionada sobre
o julgamento dos acusados pelo mensalão, que não pode comentar
porque respeita as decisões e a autonomia do Poder Judiciário. Ela
foi mais longe ao afirmar que no seu governo não houve arrocho
salarial. Tanto ela não respeitou a autonomia, que, nos últimos anos,
cortou a reposição dos servidores nos orçamentos enviados pelo
Judiciário. Como resultado, a categoria amarga, sim, um arrocho
salarial que leva a perdas de quase 50%.

quadro da greve
quadro nacional
Sindjufe – BA
Sindjus – DF
Sindijufe – MT
Sisejufe – RJ
Sintrajurn – RN
Sintrajufe – RS
Sintrajusc – SC
Sintrajud – SP
Sindiquinze – SP 15ª Região
quadro regional
JT Porto Alegre
Telefonia TRT
Gabinete TRT (sala 706)
Seção de Marcenaria
Seção de Instalações Elétricas
Seção de Edificações
Memorial

Arquivo Geral (NOVO)
Transportes
Secretaria Tecn. Informação
Protocolo VTs
Cadastramento de Bens
Central de Mandados VTs
Manutenção de Viaturas
Portaria VTs
Segurança TRT
Segurança Vts
Zeladoria
Limpeza
Expedição TRT
Secretaria 10ª Turma (NOVO)
Varas trabalhistas: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª,
7ª, 8ª (NOVO) (portaria), 9ª,
10ª, 11ª, 12ª,14ª, 18ª, 22ª, 24ª
(portaria), 26ª, 27ª (portaria) e
30ª
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JT interior
Cachoeira do Sul (portaria)
Cachoeirinha
Canoas
Caxias do Sul
Gramado
Ijuí
Osório
Novo Hamburgo
Pelotas (portaria)
Rio Grande (portaria)
Santana do Livramento
Santa Vitória do Palmar (portaria)
São Borja (portaria)
São Jerônimo
São Leopoldo (NOVO)
Sapucaia do Sul
Taquara (portaria)

Taquari
Torres
Tramandaí
Vacaria
JF Porto Alegre
Varas federais: 1ª, 7ª, 11ª, 15ª,
16ª, 22ª, 23ª
Núcleo Apoio Administrativo
Núcleo Tecnologia Informação
Central de Mandados
DRH TRF
JF interior
Gravataí
Novo Hamburgo
JE Porto Alegre
TRE Duque
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