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Assembleia geral aprova continuidade
da greve no Rio Grande do Sul

Ontem, os servidores do Judiciário Federal do RS realizaram assembleia geral estadual com a participação de cerca de 200
colegas da capital e do interior, incluindo
aposentados. A categoria decidiu, por ampla
maioria, aprovar o indicativo do Comando Estadual de Greve de continuidade do
movimento por tempo indeterminado. Nas
próximas segunda e terça-feiras, os servidores de todo o estado deverão realizar assembleias de base para debater a continuidade
ou a suspensão da greve. Nova assembleia
geral ficou marcada para a quarta-feira, 17.
A assembleia começou com os informes da direção do Sintrajufe/RS. Além do
importante ato público realizado pela categoria na vinda de Dilma ao RS, na última
sexta-feira, quando os servidores foram
até a Expointer protestar contra o arrocho
salarial, foram destacados os mandados
de segurança ajuizados por PGR, Anamatra, Ajufe, AMB e DPU contra o corte no

orçamento do Judiciário. A Fenajufe também ajuizou arguição de descumprimento
de preceito fundamental (ADPF) contra a
iniciativa do governo, processo no qual o
Sintrajufe/RS requereu habilitação como
amicus curiae.
Diversos colegas que estiveram em Brasília fizeram relatos sobre o ato do dia 10
em Brasília, durante a posse de Ricardo
Lewandowski como presidente do STF. Foram salientadas as tentativas, por parte do
sindicato do Distrito Federal e de dirigentes
da Fenajufe, de cancelar o protesto. Apesar
disso, os representantes dos estados que estavam presentes e a base da categoria no DF
garantiram a realização do ato público.
A direção do sindicato informou sobre o
quadro de dificuldade nacional. Na reunião
do Comando Nacional de Greve, dia 3/9,
alguns estados chegaram a propor a suspensão da greve naquela semana. Porém, foi encaminhado que todos fizessem o esforço de

manutenção até o dia 10, para o ato público
em frente ao STF. Ontem, o Comando Estadual de Greve do RS, pela manhã, aprovou
o indicativo de continuidade da greve e a
publicação de carta aberta convocando os
demais estados a manterem o movimento.

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

Em ato durante posse de Lewandowski, servidores
criticam o governo e cobram a reposição salarial
No dia 10, servidores do Judiciário Federal e do MPU realizaram um ato público
na Praça dos Três Poderes, durante a posse
do ministro Ricardo Lewandowski na presidência do STF. Ao verem, pelo telão, a presidente Dilma na cerimônia, os manifestantes
entoaram palavras de ordem contra o corte
orçamentário. Os servidores denunciaram
o congelamento salarial imposto por Dilma
e reivindicaram do ministro negociação efetiva com o governo para viabilizar a aprovação do reajuste salarial no Congresso.
Participaram servidores de 12 sindiFotos Joana Darc de Melo / Fenajufe

catos da base da Fenajufe. O Sintrajufe/RS
enviou 15 colegas. A maioria dos manifestantes foi de preto à atividade. Foi realizado
um enterro simbólico da autonomia orçamentária do Judiciário, responsabilizando
Dilma, com direito a “cortejo fúnebre”.
Promessa do ministro será cobrada
Na posse, Lewandowski disse que particular atenção será dada à recuperação das
perdas salariais. Ele acrescentou que “deveremos restaurar a autoestima dos honrados
magistrados e operosos servidores do Poder

Delegação do RS chamou colegas do DF a manter greve e garantir realização do ato

quadro nacional
Sindjufe – BA
Sindjus – DF
Sitraemg – MG
Sindijufe – MT
Sintrajufe – PI
Sintrajufe – RS
quadro regional
JT Porto Alegre
SeçãodeManutenção(Sempro)
SeçãodeControleeMovimentação (Coord. Recursos)
Seção de Publicação (Coord. Recursos)
Manutenção de viaturas TRT
Telefonia TRT
Seção de Marcenaria
Seção de Instalações Elétricas
Seção de Edificações
Memorial
Arquivo Geral
Transportes
Secretaria Tecn. Informação

Judiciário [...] cuja importância [...] não tem
sido adequadamente reconhecida”.
Para o diretor do Sintrajufe/RS Ruy
Almeida, que estava em Brasília, a categoria não poderia deixar passar em branco a
posse de Lewandowski, que até agora não
negociou com o governo. “Não vamos nos
calar diante dos quase 50% de perdas salariais. Nossa unidade é o que pode garantir
a vitória. Por isso, chamamos todos os estados a fazer o esforço de manter a greve
nacional e superar as dificuldades”, concluiu
o dirigente.

Atividade teve enterro simbólico da autonomia do Judiciário

quadro da greve

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
JE Porto Alegre
TRE Duque
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