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Judiciário Federal do RS realiza grande ato
público e aprova continuidade da greve

Ontem, no Dia Nacional
da Indignação, os servidores
do Judiciário Federal do RS realizaram o maior ato público
da retomada da mobilização.
A atividade reuniu mais de 400
servidores, que fecharam o sentido bairro-Centro da Avenida
Praia de Belas, em frente ao TRT.
Logo após, em assembleia geral,
foi aprovada a continuidade da
greve por reposição salarial.
A concentração teve início
nas varas trabalhistas. Depois,
os colegas das justiças do Trabalho, Federal e Eleitoral e aposentados, de Porto Alegre e do

interior seguiram em caminhada pela Avenida Praia de Belas.
Com faixas, cartazes e palavras
de ordem como “trabalhador na
rua, Dilma a culpa é tua”, mostraram a indignação contra o
desrespeito do governo, que novamente cortou do orçamento
a previsão de reposição salarial
dos servidores do Judiciário.
No ato público, foi informado que Minas Gerais se integra
ao movimento paredista a partir da próxima segunda-feira.
Também foi lembrado que, em
nenhum momento, a categoria
conquistou alguma reposição

comando Estadual
de Greve orienta
fortalecer
a mobilização

atividade de mobilização quando da vinda de Dilma ao estado.
Atividades de mobilização
Por fim, a assembleia aproAlém da continuidade da vou o calendário para os próxigreve, aassembleia aprovou o mos dias:
envio de caravana de 15 colegas
• 4 /9, 14h: arrastão de mopara o ato nacional, no dia 10, bilização na Justiça Federal.
em frente ao STF, dia da posse
 • 5/9, 9h: reunião do Code Ricardo Lewandowski. Foi mando Estadual de Greve, nas
autorizado, também, ingresso VTs.
de ação judicial questionando
• 5/9, 14h: arrastão de moo corte no orçamento,caso não bilização na Justiça Eleitoral.
seja feita, até sexta-feira, a inclu • 8/9, 14h: atividade no
são dos valores do PL 7.920/14 Anexo da JE, no período do sino Anexo V do projeto deLei mulado das eleições.
Orçamentáriade 2015. Foi
• 11/9, 14h: assembleia geaprovada, ainda, a realização de ral de avaliação, nas VTs.
salarial sem ter se mobilizado.

Em reunião ontem, o Comando Estadual de Greve aprovou ações para intensificar a
mobilização. Confira:
• Continuidade da greve, com assembleia
de avaliação dia 11;
• Intensificação dos arrastões nas justiças
Federal e Eleitoral;
• Envio de caravana de 15 colegas para o
ato público no STF, em 10/9;

• Chamado aos dirigentes do RS da Fenajufe para que estejam presentes nas atividades
de construção da greve no estado;
• Ingresso de ação judicial pelo sindicato
para que o governo inclua a íntegra da proposta orçamentária do Judiciário, se os valores
do PL 7.920/14 não forem incluídos até 5/9;
• Intensificação das atividades de pressão
quando Dilma tiver agenda no estado.

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

É importantíssimo que a categoria se
mobilize. O momento é agora. A gente
está com a faca e o queijo na mão. Com
as eleições chegando, a Justiça Eleitoral,
tem sim, um grande papel nesta mobilização.
Ana Paula Tedesco
JE Novo Hamburgo

Esta retomada da greve é superimportante. Agora, é em busca da reposição
salarial, pois temos perdas de quase
50%. E o momento é especial, porque
é época de eleição e temos de mostrar
nossa força.
Claudia Rodrigues Brundo
JT Porto Alegre

sintrajufe visita servidores
do Ministério Público do
Trabalho: unidade com o MPU
Ontem, antes do ato público dos servidores do Judiciário Federal, o diretor do Sintrajufe/RS Andrés Cevallos e o coordenador
da Fenajufe Jean Loiola visitarama sede do Ministério Público do
Trabalho (MPT) em Porto Alegre. A visita seguiu uma orientação
da Fenajufe de buscar a aproximação entre as categorias. A atividade
contou com uma reunião com cerca de 50 servidores do MPT.
A aproximação com os servidores do MPU era um item do
programa de campanha da atual direção, lembra Andrés, que já foi
servidor daquela categoria. Para ele, a ação foi uma semente que
poderá gerar lutas conjuntas a partir das pautas comuns a ambas as
categorias.
Leandro Dóro / Especial

Vindo de um ato extremamente gratificado [ato público em frente ao Anexo
da JE, dia 27/8], nunca vi um ato tão
forte em frente ao prédio, fica clara
a importância desta mobilização. Só
unindo e só lutando a gente consegue
conquistar.
João Carlos Dal Mollin
JE Porto Alegre

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)

quadro da greve

Cadastramento de Bens
Central de Mandados VTs
Recepção gabinetes TRT
Portaria VTs
Segurança TRT
Segurança Vts
Zeladoria
Gabinetes TRT: salas 706 e 710
Precatórios
Limpeza
Expedição TRT
Secretaria 10ª Turma
Varas trabalhistas: 1ª, 2ª (portaria), 3ª (portaria), 4ª (portaria),
5ª, 6ª , 7ª (portaria), 8ª (portaria), 9ª (portaria), 10ª, 11ª
(portaria), 12ª (portaria),14ª,
18ª (portaria), 21ª, 22ª, 24ª
(portaria), 26ª (portaria), 27ª
(portaria) e 30ª
JT interior
Alvorada
Cachoeira do Sul (portaria)

Atualizado em 3/9, às 17h10min

Cachoeirinha
Canoas (portaria)
Caxias do Sul
Encantado (portaria)
Gramado
Ijuí (portaria)
Novo Hamburgo (portaria)
Osório
Panambi (portaria)
Pelotas (portaria)
Rio Grande (portaria)
Santa Cruz do Sul (portaria)
Santa Maria
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
Uruguaiana (NOVO)
Vacaria
JF Porto Alegre
Varas federais: 11ª, 15ª, 19ª
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
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