Daniel Borges

Número 18 – Quarta-feira, 27 de agosto de 2014

Ato “apaga” Anexo da JE e mostra
crescimento da mobilização no RS
Mais de 300 colegas realizaram ato público, ontem, em frente
ao Anexo da JE, em Porto Alegre.
Além de servidores da JT, da JF e
de aposentados, houve a participação expressiva de colegas do prédio
Anexo da JE. Do interior, vieram
colegas de Canoas, Gravataí, Novo
Hamburgo, Pelotas, Santa Rosa, São
Jerônimo, São Leopoldo e Taquara.
A palavra de ordem foi união.
Os servidores criticaram a Grael,
gratificação exclusiva para os servidores da JE proposta pelo TSE, vista
por todos como uma forma de desestruturar e enfraquecer a luta por

reposição para todos. Assim como
as carreiras exclusivas, a Grael é
uma tentativa de enfraquecer e dividir a categoria.
Trancando o trânsito por cerca
de uma hora e meia, os servidores
procuraram chamar a atenção da
população para a situação da categoria, que já acumula quase 50% de
perdas. O diretor Cristiano Moreira
ressaltou que “os dois responsáveis
são o governo, que arrocha os salários, e o STF”. E completou com um
chamado: “Temos que ir para a rua
cobrar respeito do governo e do STF
aos servidores”.
É hora de fortalecer a greve,
chamar os colegas para a luta e garantir a reposição salarial e, com
ela, a derrota das carreiras exclusivas e da divisão da categoria.
No dia do Apagão do Judiciário, os
colegas das justiças Eleitoral e Federal de
Santa Cruz se uniram para realizar ato
público em frente à 17ª Zona Eleitoral
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A Justiça Federal de Bagé está na greve!
Faça como os colegas, envie fotos da mobilização
para imprensa@sintrajufe.org.br

Toffoli tenta minar greve e
propõe gratificação só para a JE
O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, encaminhou projetos de lei ao Congresso propondo a criação da Grael, uma gratificação exclusiva para os servidores da JE, e de mais de 400 FCs e CJs
no âmbito daquele tribunal. As propostas não possuem respaldo
orçamentário e não foram apreciadas pelo CNJ.
Em reunião com a Fenajufe, Toffoli disse que apoiava a reposição e que atuaria nas negociações com o STF. Na prática, no entanto, temendo o crescimento da greve em ano eleitoral, apresenta
esta isca, que a categoria não morderá. Não bastassem as carreiras
exclusivas, surge mais esta tentativa de dividir os servidores em sua
luta. Queremos reposição para todos já!

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 Tecn. Informação
Protocolo Vts (portaria)

Comando de Greve avalia:
momento é decisivo e
orientação é reforçar a
pressão para garantir acordo

A reunião do Comando Estadual de Greve, realizada na manhã de ontem, definiu algumas linhas de atuação do movimento
grevista deflagrado no último dia 14 de agosto. Com quase 20
presentes, a reunião teve participação de representantes de seis
cidades do interior – Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Rosa, Gravataí, Taquara e São Jerônimo –, além de Porto Alegre.
Os integrantes do Comando ressaltaram a importância de
fortaçecer a mobilização neste momento, às vésperas das eleições e em uma semana que pode ser decisiva.
Além disso, foi destacado que a greve precisa seguir até que
saia o acordo entre o STF e o governo garantindo a reposição
salarial reivindicada pela categoria. A reunião também definiu
que será levado ao Comando Nacional, que se reúne em Brasília amanhã, o posicionamento de que deve ser sublinhado que
apenas a Fenajufe tem legitimidade para representar a categoria
nacionalmente e de que a avaliação da continuidade do movimento deve ser feita em reunião ampliada, a ser chamada pela
federação.
A partir de decisão da reunião do Comando Estadual, quem
irá representar o estado na reunião do Comando Nacional será
o diretor do Sintrajufe/RS Cristiano Moreira. A próxima reunião do Comando Estadual de Greve será na próxima sexta-feira, às 9h.

quadro da greve

Cadastramento de Bens
Central de Mandados VTs
Recepção gabinetes TRT
Portaria VTs
Segurança TRT
Segurança Vts
Zeladoria
Gabinete TRT (sala 706)
Precatórios
Limpeza
Expedição TRT
Secretaria 10ª Turma
Varas trabalhistas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,
5ª, 7ª (portaria), 8ª (portaria), 9ª,
10ª, 11ª, 12ª,14ª, 18ª (portaria),
21ª (NOVO), 22ª, 24ª (portaria), 26ª, 27ª (portaria) e 30ª
JT interior
Alvorada (NOVO)
Cachoeira do Sul (portaria)
Cachoeirinha
Canoas (portaria)
Caxias do Sul
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Encantado
Gramado
Ijuí (portaria)
Osório
Novo Hamburgo
Panambi (portaria)
Pelotas (portaria)
Rio Grande (portaria)
Santa Cruz do Sul
Santana do Livramento
Santa Vitória do Palmar (portaria)
São Borja (portaria)
São Jerônimo (portaria)
São Leopoldo
Sapucaia do Sul
Taquara (portaria)
Taquari
Torres (portaria)
Tramandaí
Três Passos
Vacaria

JF Porto Alegre
Varas federais: 1ª, 7ª, 11ª, 15ª,
16ª, 19ª, 22ª, 23ª
Núcleo Apoio Administrativo
Núcleo Tecnologia Informação
Central de Mandados
DRH TRF
JF interior
Bagé (NOVO)
Gravataí
Novo Hamburgo
Santa Cruz do Sul (paralisação
em25e26,comavaliaçãonodia
27/8)
Santo Ângelo
JE Porto Alegre
TRE Duque
Anexo JE (paralisação em diversos setores durante o Apagão
do Judiciário, em 26 de agosto)
(NOVO)
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