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STF envia novo projeto para reposição ao
congresso: agora é pressão total!

Os presidentes do STF, Ricardo Lewandowski, e do MPU,
Rodrigo Janot, enviaram ao
Congresso novas propostas de
reposição salarial para os servidores. No caso do Judiciário, o
PL traz a mesma tabela do substitutivo ao 6.613/2009 negociado com a Fenajufe no primeiro
semestre, mas prevê a implanta-

ção em seis parcelas semestrais,
de julho de 2015 a dezembro
de 2017. Os PLs ganharam os
números 7.920/2014, para o
Judiciário, e 7.919/2014, para o
MPU. Até o fechamento desta
edição, ainda não havia informações sobre por que a proposta foi enviada como novo projeto e já com o parcelamento.

O certo é que a proposta
de orçamento não está fechada
e pode ser alterada. Ela foi enviada antes do prazo legal, 31/8,
para que projetos em tramitação no Congresso tenham sua
previsão financeira incluída na
lei orçamentária. Além disso, o
próprio governo pode alterar a
proposta enquanto ela não tiver

o relatório preliminar aprovado
pelos parlamentares.
Precisamos pressionar por
um acordo entre os poderes.
Por isso, vamos intensificar a
pressão, com as atividades da
Semana da Indignação, que devem ter a participação de quem
já está em greve e de quem ainda
não aderiu à paralisação.

semana nacional da indignação:
dia 3 tem ato e assembleia geral; venha de preto!

Em reunião do Comando Nacional de Greve, realizada dia 28, na Fenajufe, em Brasília, os representantes dos
trabalhadores, incluindo o Sintrajufe/
RS, aprovaram que a primeira semana de setembro, no Judiciário Federal,
será a Semana da Indignação.
Em todo o país, de 1º a 5/9, a categoria vai promover atividades para
mostrar a indgnação com o desrespeito demonstrado pelo governo Dilma
e pelo STF em relação aos servidores.
Nos dias 2 e 3, haverá apagões nos tribunais.
No dia 3, no Rio Grande do Sul,
as atividades se concentram nas varas

trabalhistas a partir das 12h, quando haverá salchipão. Depois, às 14h,
os servidores realizarão assembleia
e mais um grande ato público, como
tem sido a marca da greve no estado.
Nesse dia, em todo o RS, todos
mobilizados e de preto, para mostrar
nossa indiganação. É uma resposta
ao corte do orçamento do Judiciário promovido por Dilma e à falta de
iniciativas do STF para buscar uma
negociação que viabilize a reposição
salarial. Haverá ‘apagões’ nos tribunais
em todo o país na terça, 2, e na quarta-feira, 3. Colegas que ainda não aderiram à greve: este é o momento!

vitória da mobilização:
presidentes dos trfs
assinam ofício conjunto
de apoio à reposição

Os presidentes de todos os TRFs
do país enviaram ofício conjunto ao
presidente do STF, ministro Ricardo
Lewandowski em apoio à reposição
salarial dos servidores. O documento é mais uma vitória da mobilização
da categoria e teve origem no TRF4,
que contatou os demais regionais
depois de reunião com o Sintrajufe/

RS, em que foi solicitado o apoio dos
presidentes.
Os desembargadores ressaltam
que “o reajuste salarial é meio de valorização da carreira e motivação
dos servidores” e que a Justiça Federal não está conseguindo repor
o quadro funcional em virtude da
defasagem salarial.

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

Colegas da JF de Novo Hamburgo no segundo churrasco da greve.
Faça como eles, envie fotos da mobilização
para imprensa@sintrajufe.org.br.

Inscrições para eleições de dbs
têm prazo prorrogado até 5/9

O prazo de inscrição para
as eleições complementares de
direções de base do Sintrajufe/
RS foi prorrogado para 5/9. As

eleições ocorrem no dia 30/9.
Todas as informações pode ser
verificadas no edital em www.
sintrajufe.org.br.

oficina de cerveja artesanal:
inscrições só até hoje

Quem não se inscreveu para
a oficina de produção de cerveja
artesanal do Sintrajufe/RS tem
de se apressar: o prazo para ins-

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 Informa-

crições vai até hoje. No site do
sindicato constam todas as informações, com o programa do
curso e as datas dos encontros.

hoje, sintrajufe promove
campanha de incentivo à
doação de medula óssea
Hoje, das 9h às 12h e das
13h30min à 16h, no saguão
do TRT, uma equipe do Hemocentro promove a coleta de
sangue de colegas do TRT, das
VTs e do Anexo da JE. A ação
faz parte da campanha do Sintrajufe/RS “Exercite a solidariedade: doe medula óssea, doe
vida”. Haverá transporte, pela
manhã e à tarde, saindo
do Anexo da JE.
Os servidores que
realizarem a coleta de
sangue preencherão um
cadastro que comporá o
banco de dados internacional, passando a integrar o Registro Brasileiro
de Doadores Voluntários
de Medula Óssea.
Serão sorteadas duas
camisetas da dupla Grenal para os participantes,

quadro da greve

ção
Protocolo Vts (portaria)
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, 22ª, 24ª (portaria), 26ª
(portaria), 27ª (portaria) e 30ª
JT interior
Alvorada
Cachoeira do Sul (portaria)

autografadas pelos seus respectivos jogadores.
O lançamento da campanha ocorreu na sexta-feira, 29,
no saguão do TRT, com grande participação da categoria. A
cerimônia contou a presença
da presidente do tribunal, desembargadora Cleusa Halfen, e
do técnico da Seleção, Dunga.
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Cachoeirinha
Canoas (portaria)
Caxias do Sul
Encantado (portaria)
Gramado
Ijuí (portaria)
Osório
Novo Hamburgo
Panambi (portaria)
Pelotas (portaria)
Rio Grande (portaria)
Santa Cruz do Sul (portaria)
Santa Rosa
Santa Vitória do Palmar (portaria)
Santana do Livramento
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, 2ª, 7ª, 11ª,
15ª, 16ª, 19ª, 22ª, 23ª
Núcleo Apoio Administrativo
Núcleo Tecnologia Informação
Central de Mandados
DRH TRF
JF interior
Bagé
Bento Gonçalves
Gravataí
Novo Hamburgo
Santa Cruz do Sul
Santo Ângelo
JE Porto Alegre
TRE Duque

Informativo produzido pela Secretaria de Comunicação do Sintrajufe/RS. Contato: imprensa@sintrajufe.org.br

