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Protesto na Expointer com presença de
Dilma denuncia arrocho salarial
dos servidores do Judiciário

Na sexta-feira, 5/9, o Sintrajufe/RS
organizou uma manifestação durante a
presença de Dilma na abertura oficial da
Expointer. Os servidores protestaram contra o corte no orçamento do Judiciário e
a falta de negociação da reposição salarial
reivindicada pela categoria.
Com adesivos, apitos e cartazes, os servidores em greve entraram no Parque de
Exposições de Esteio, onde foram interpelados pelo assessor da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Wlamir Martinez. Após ouvir as demandas da categoria,
ele fez propostas paliativas a fim de evitar
o protesto. Os servidores garantiram que
não fariam o ato apenas se fossem recebidos por Dilma, mas essa proposta não foi
aceita. Os manifestantes entregaram um
ofício, a ser encaminhado a Dilma, no qual
constam as reivindicações da categoria.
O protesto começou com cartazes e palavras de ordem. Ao lado, militantes apoiadores de Dilma provocaram os servidores:
“vão trabalhar, vagabundos”, gritaram.

Depois, em coro, pediam que o ponto dos
grevistas fosse cortado.

Vaia dirigida aos grevistas
foi atribuída aos servidores
Os servidores gritaram palavras de
ordem pedindo negociação e reposição
salarial quando Dilma começou a discursar. Os apoiadores da presidente vaiaram

o protesto, o que, mais tarde, levou a informações equivocadas em alguns veículos
de imprensa que atribuíram as vaias aos
servidores.
O ato foi encerrado já no início da tarde, quando terminou a cerimônia. Entre
os presentes, ficou a sensação de dever
cumprido. Veja, no verso, depoimentos de
colegas que participaram do protesto.

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

Colegas falam sobre protesto
dos servidores na
vinda de dilma ao rs

Ao final do ato de ontem, quando os servidores protestaram
contra o arrocho salarial e exigiram que Dilma negocie, os presentes ficaram com uma sensação de dever cumprido. Para a
colega Nádia Freitas Lopes, da JT Porto Alegre, o ato foi o mais
importante dessa greve: “demonstramos que a categoria está
firme no seu propósito e irá continuar na luta pelos seus direitos”. Claudio Rodrigues Filho, da JT de Porto Alegre, acredita
que o ato foi bastante positivo: “tentaram nos dissuadir, mas
nós mostramos que queremos negociar, que queremos ser ouvidos e não vamos desistir”, afirmou. Carlos Ricardo da Silveira,
JT de Porto Alegre, concorda: “o ato foi excelente. Acredito que
a mobilização continuando o governo terá que negociar”.
Pedro Santos, da JT de Porto Alegre, destaca a visibilidade:
“fomos bem noticiados por muitas emissoras de televisão, rádio e jornais”, comemora. Douglas Dickel, da JT de Porto Alegre, concorda: “conseguimos chamar a atenção da imprensa e
dos políticos, da Dilma. Inclusive mandaram a militância do
PT para tentar nos neutralizar, mas eles acabaram fazendo barulho junto e pareceu ser o mesmo protesto”.
Michelle dos Santos, da JT de São Jerônimo, diz que “a categoria mostrou força e coragem. Fomos ouvidos, e já está tendo
uma repercussão positiva”. Sonia Ferrari, também da JT de São
Jerônimo, afirma: “tentaram impedir a nossa manifestação, não
deixamos, não nos curvamos e levamos adiante a mensagem
que toda a categoria quer passar nesse momento”.

quadro nacional
Sindjufe – BA
Sindjus – DF
Sitraemg – MG (NOVO)
Sindijufe – MT
Sintrajufe – PI
Sisejufe – RJ
Sintrajufe – RS
Sintrajusc – SC
Sintrajud – SP
Sindiquinze – SP 15ª Região
quadro regional
JT Porto Alegre
Seção de Manutenção (Sempro) (NOVO)
Seção de Contr. e Movimentação (Coord. Recursos) (NOVO)
Seção de Publicação (Coord.
Recursos) (NOVO)
Manutenção de viaturas TRT
Telefonia TRT
Seção de Marcenaria
Seção de Instalações Elétricas

PGR impetra mandado de
segurança contra
cortes orçamentários
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, impetrou, na
sexta-feira, 5/9, mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato de Dilma Rousseff pelos cortes efetuados nas propostas orçamentárias do STF e do Poder Judiciário da União – incluído o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) –, do Ministério Público da União
(MPU), do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Para o PGR, houve lesão à competência constitucional do Legislativo de definir o orçamento e violação à independência e à autonomia administrativa e financeira do MP e do Judiciário. De acordo
com o PGR, a mensagem presidencial que encaminhou as propostas
orçamentárias ao Legislativo deve ser declarada nula. Para a direção
do Sintrajufe/RS, o ajuizamento dessa ação não garante, por si só, a
autonomia do Poder Judiciário e do MPU, mas é um fato político
importante de pressão sobre o governo Dilma, que sistematicamente
desrespeita a Consituição, efetuando cortes prévios no orçamento.

PL 7.920/14 tem relator na ctasp
O deputado Policarpo (PT-DF) foi designado relator do PL
7.920/2014, que reajusta a tabela de vencimentos dos servidores do
Poder Judiciário da União. O PL 7.919/2014, que se refere ao reajuste
dos servidores do MPU, ainda aguarda a designação do relator.
A informação obtida pela Fenajufe é que os projetos estão na planilha das matérias a serem analisadas durante o esforço concentrado
da Câmara. Se houver acordo, os projetos podem seguir diretamente
para o plenário, sem necessidade de votação nas comissões.

quadro da greve

Seção de Edificações
Memorial
Arquivo Geral
Transportes
Secretaria Tecn. Informação
Protocolo Vts (portaria)
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

Atualizado em 5/9, às 18h42min

(portaria), 26ª (portaria), 27ª
(portaria) e 30ª

JT interior
Alvorada
Cachoeira do Sul (portaria)
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
Vacaria
JF Porto Alegre
Varas federais: 11ª, 15ª, 19ª
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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