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Assembleia de base se transforma em ato
público, fechando a Av. Padre Cacique

Nesta semana, ocorre o simulado das eleições. Por isso, o
Sintrajufe/RS realizou, ontem,
uma assembleia de base conjunta de todas as justiças de Porto
Alegre em frente ao Anexo da
JE. Devido à grande participa-

ção, os colegas tomaram a Av.
Padre Cacique, que foi fechada para o trânsito no sentido
bairro-Centro. A assembleia
tornou-se um ato público da
categoria.
A união dos servidores e um

basta ao desrespeito do governo Dilma e do STF foi a tônica
das falas dos colegas. Em todas
as manifestações, foi ressaltada
a importância da mobilização e
da unidade para a conquista da
reposição salarial. Ao final, com

aplausos e apitaço, todos saíram
convencidos de que os próximos dias serão de trabalhar para
o aumento da pressão sobre Dilma e Lewandowski e para a realização da assembleia geral na
próxima quinta-feira, 11.

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

DPU também ajuiza mandado
Presidência do TRE-RS
de segurança contra
envia ofício a lewandowski
cortes no orçamento
em apoio à reposição
salarial dos servidores
Em ofício enviado ao presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Ricardo
Lewandowski, o presidente
do TRE-RS, Marco Aurélio
Heinz, manifestou apoio às
reivindicações dos servidores
do Judiciário Federal que, em
greve, lutam por reposição salarial.
O ofício é fruto da reunião
entre a administração do TRE
e o Sintrajufe/RS, ocorrida no
dia 1º/9, quando o Comando
de Greve solicitou o envio do
documento. Com isso, o Rio
Grande do Sul mostra a força
da mobilização no estado, único no qual as administrações
de todos os tribunais manifestaram apoio formal às pautas
da categoria.

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

O apoio é importante também para demonstrar que a
reposição salarial não é apenas
uma reivindicação dos servidores, mas uma necessidade
do Judiciário, que precisa voltar a valorizar seus quadros
após perdas que se aproximam
de 50%.
Reajuste
“imprenscindível”
No ofício, o presidente do
TRE destaca a necessidade de
valorização dos servidores:
“Ressalto que o reajuste salarial
da categoria é imprescindível à
valorização dos servidores, razão pela qual rogo o esforço de
Vossa Excelência na celeridade
e aprovação do referido projeto
de lei”, afirma no documento.

Depois da Procuradoria-Geral da República (PGR), a Defensoria Pública da União (DPU) foi ao Supremo Tribunal Federal questionar os cortes no orçamento feitos pelo governo
Dilma. Em mandado de segurança ajuizado na segunda-feira, 8,
a DPU afirma que o Executivo feriu a autonomia administrativa
e orçamentária do órgão ao cortar sua proposta em 95%. No
mesmo dia, entidades de classe da magistratura também ajuizaram ação coletiva no STF para reverter os cortes orçamentários.
Segundo o pedido, a Defensoria Pública havia calculado
seus gastos com pessoal em R$ 245 milhões. O órgão incluiu
nessa conta diversos projetos de lei que tramitam no Congresso
e visam aumentar o salário dos defensores, criar carreiras de
apoio, cargos em comissão e gratificação por acumulação de
cargos – à semelhança do que foi aprovado recentemente para
os membros do MPU. O governo, no entanto, reduziu a verba
para R$ 10 milhões.
O pedido da Defensoria Pública da União é semelhante ao
feito pela PGR. O documento também afirma que a Presidência da República, ao cortar a proposta orçamentária de forma
unilateral, feriu a autonomia funcional do órgão e invadiu a
competência do Legislativo. Conforme destacado pela Defensoria Pública da União, é ao Judiciário que a Constituição delega
a tarefa de avaliar e cortar as propostas orçamentárias de cada
órgão, o que não estaria sendo respeitado pela Presidência.

quadro da greve

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 (portaria), 26ª
(portaria), 27ª (portaria) e 30ª
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JT interior
Alvorada (portaria)
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
Núcleo de Apoio Operacional
JF interior
Bento Gonçalves
Gravataí
Novo Hamburgo
Santa Cruz do Sul
Santo Ângelo
JE Porto Alegre
TRE Duque
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