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Lewandowski admite negociar, mas diz que
reposição é “cara”; hora de aumentar a pressão
O presidente do STF, ministro
Ricardo Lewandowski, reuniu-se
com representantes do Sindjus/
DF e da Fenajufe. Ele disse que o
custo do PL 6.613/09 seria alto e
que os servidores precisam pensar em um “plano B”. Os dirigentes afirmaram que não poderiam
apresentar uma outra proposta
que não contemple a reposição das perdas
salariais, que chegam a quase 50%.
Lewandowski disse que o STF deve fazer mais cálculos e projeções sobre o assunto, mas que tem disposição de procurar o
governo e que o momento para negociar é

agora. Tarcísio afirma que o ministro, antes de buscar um “plano B”, precisa iniciar
as negociações com o governo e defender a
autonomia do Judiciário, estabelecendo um
processo negocial real. Para o coordenador
da Fenajufe Tarcísio Ferreira, a negociação
depende dos presidentes do STF e dos de-

mais tribunais superiores, “que
têm de assumir pessoalmente essa
responsabilidade”.
Lewandowski demonstra que
está à vontade para defender a
pauta dos magistrados, mas, ao
mesmo tempo, dizer que o plano
dos servidores é caro. Na avaliação da direção do Sintrajufe/RS, a
greve é a resposta da categoria e precisa crescer ainda mais, para que o presidente do STF,
em vez de fazer esse papel constrangedor de
propor cortes na reposição salarial dos servidores, atravesse a Praça dos Três Poderes e
exija que Dilma negocie.

presidente do TRT4 envia ofícios a Lewandowski e
dilma solicitando esforço pela reposição

A presidente do TRT4, desembargadora
Cleusa Halfen, encaminhou, dia 22, ofícios
à presidente Dilma Rousseff, e ao presidente
do STF, Ricardo Lewandowski, solicitando
esforço na aprovação do PL 6.613/09. É um
importante apoio na luta por reposição salarial, que veio após a reunião que sucedeu
o ato público do dia 20, em frente ao TRT.
No encontro, a direção do Sintrajufe/RS pe-

diu à presidente que renovasse o apoio dado
no primeiro semestre, na luta contra a PEC
59/13 e as carreiras exclusivas.
Nos ofícios, a desembargadora afirma
que “a concretização do reajuste salarial da
categoria é indispensável a sua valorização,
motivo pelo qual encareço o esforço de Vossa Excelência na agilização e aprovação do
mencionado Projeto de Lei”.

A direção do Sintrajufe/RS considera
esse um importante avanço na luta pela reposição das perdas salariais de quase 50%.
A manifestação é, sem dúvida, resultado da
mobilização da categoria. Estamos no caminho certo. Agora, é intensificar e fortalecer a
greve, a fim de pressionar Dilma e Lewandowski pela negociação da justa reposição
salarial da categoria.

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

A Justiça Federal de Novo Hamburgo está na greve e, no dia 22, fez
uma atividade de confraternização conjunta com a JE.
Envie fotos da mobilização para imprensa@sintrajufe.org.br

25 de AGOSTO
Assembleias de base
13h – Varas trabalhistas
15H30 – 1ª Instância da JF
26 de AGOSTO
APAGÃO DO JUDICIÁRIO
9h – Reunião do Comando
Estadual de Greve, nas VTs
14h – Ato público no Anexo
da JE
27 de AGOSTO
Assembleias de base
13h – Varas trabalhistas
15H30 – 1ª Instância da JF

27 de AGOSTO (cont.)
15h – Ato público nacional
em frente ao STF
28 de AGOSTO
14h – Debate sobre reorganização sindical, na Justiça
Federal

Sintrajufe realiza
debate sobre saúde e
condições de trabalho
Na sexta, 22, nas VTs, foi realizado o debate “Saúde do trabalhador e condições de trabalho”, com a presença da médica Larissa Murussi e da psicóloga Eduarda Cirolini Burial, da assessoria de saúde
do Sintrajufe/RS. A atividade serviu como um espaço de apresentação de demandas da categoria à assessoria e ao sindicato, gerando
uma troca de experiências e vivências profissionais entre os colegas.
Ao final, as assessoras ressaltaram que as saídas individuais ajudam a amenizar, mas que os problemas continuam presentes. Portanto, para uma solução eficaz, é preciso ir além e alcançar uma
efetiva política de pausas; a implantação de ações como ginástica
laboral; a redução da jornada de trabalho; e lutar contra a política de
metas do Conselho Nacional de Justiça.
Na avaliação da direção, a atividade foi bastante positiva, em
função da participação expressiva dos servidores. As falas foram
unânimes no sentido de que apenas a atuação coletiva dos servidores e do sindicato pode conquistar melhores condições de trabalho e
que essa pauta deve seguir como eixo de luta da categoria.

29 de AGOSTO
Assembleias de base
13h – Varas trabalhistas
15H30 – 1ª Instância da JF

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

Arquivo Geral
Transportes
Secretaria Tecnologia Informação
Protocolo VTs
Cadastramento de Bens
Central de Mandados VTs
Recepção gabinetes TRT
Portaria VTs
Segurança TRT
Segurança Vts
Zeladoria
Gabinete TRT (sala 706)
Limpeza
Expedição TRT
Secretaria 10ª Turma
Varas trabalhistas: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª
(portaria), 8ª (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 (portaria)
Caxias do Sul
Gramado
Ijuí (portaria)
Osório
Novo Hamburgo
Panambi (NOVO) (portaria)
Pelotas (portaria)
Rio Grande (portaria)
Santana do Livramento
Santa Vitória do Palmar (portaria)
São Borja (portaria)
São Jerônimo
São Leopoldo
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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