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Assembleia geral desta quarta-feira, 17,
define próximos passos da mobilização
Nesta quarta-feira, 17, a categoria irá
definir, em assembleia geral, às 14h, no
auditório das varas trabalhistas, de que
forma a mobilização no estado vai seguir.
Será mais um momento de destaque do
Rio Grande do Sul dentro da luta nacional
por reposição salarial. Apesar dos obstáculos observados nacionalmente, a mobilização terá continuidade, com ou sem
greve.
Além da decisão sobre o prosseguimento ou não da greve, a assembleia desta quarta-feira também decidirá sobre a
possibilidade de um apagão no próximo
dia 24, seguindo orientação do Comando
Nacional de Greve.
Na última assembleia geral, dia 11, os
servidores do RS decidiram manter a greve. Mantendo o protagonismo desmonstrado em outros momentos, o RS distribuiu carta aberta fazendo um chamamento aos demais estados para a manutenção

da greve. Com exceção de Mato Grosso e
Minas Gerais, os demais optaram por encerrar a greve. A opção foi por realizar atos
públicos e apagões no próximo período.
O Rio Grande do Sul, tem sido protagonistas das lutas da categoria, desde
a greve do primeiro semestre, quando a
categoria deu um importante passo para
enterar a PEC 59/13 e as carreiras exclusivas. É também com protagonismo que
o estado vem atuando na greve atual e na
luta por reposição salarial, e é com esse
espirito que, independentemente de continuarmos ou não com a greve, a mobilização precisa continuar. Nada está ganho,
mas também nada está perdido.
Nos últimos dois dias, foi realizada
uma rodada estadual de assembleias de
base, com ampla participação dos servidores em greve. É à luz desses debates e
da situação nacional que o Comando Estadual de Greve se reúne na manhã des-

ta quarta-feira, às 9h, para aprofundar a
discussão sobre os rumos da mobilização.
No início da tarde, na assembleia geral, é a
categoria quem vai decidir, de forma horizontal e democrática, se continua ou não
na greve e quais serão os próximos passos
da mobilização.
O fundamental é que os servidores
continuem atentos, unidos e organizados,
realizando ações que chamem a atenção
para as pautas da categoria. Afinal, os problemas persistem: as perdas salariais chegam a quase 50%, o projeto de reposição
salarial não avançou, as carreiras exclusivas seguem atormentando a categoria.
O desrespeito do governo Dilma não
apenas aos servidores, mas ao Judiciário
em geral e à autonomia dos poderes, com
o corte no orçamento, é uma realidade que
precisa ser enfrentada. É a categoria quem
irá definir de que forma essa luta continuará sendo travada.
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assembleias de base
de porto alegre indicam
suspensão da greve

Nas assembleias de base realizadas entre segunda e terça-feira
em Porto Alegre, a categoria decidiu indicar à assembleia geral desta quarta a suspensão da greve e a manutenção do estado de greve.
Nas assembleias realizadas na JE (Anexo e TRE Duque), na JT e na
JF, os colegas entenderam que, embora a luta por reposição salarial
continue na pauta e a mobilização no Rio Grande do Sul esteja forte,
o quadro nacional leva à necessidade de suspensão da greve, sem
que isso signifique o fim da mobilização.
Dessa forma, foi aprovada, ainda, a indicação, à assembleia geral, de realização de um apagão com ato público no dia 24 de setembro e de novo apagão para o dia 8 de outubro.
Alexandre Haubrich

sintrajufe convoca VII congresso estadual
Como nas demais justiças, assembleia da JT, ontem, aprovou indicativo de suspensão

quadro nacional
Sitraemg – MG
Sindijufe – MT
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 Tecnologia Informação
Protocolo VTs (portaria)

O Sintrajufe/RS realiza, nos dias 8 e 9 de novembro, o VII
Congresso Estadual, cuja principal pauta é a proposta de desfiliação da CUT. A convocatória está em www.sintrajufe.org.br.

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 (portaria)
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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)
Santiago
Santa Maria
Santa Rosa
Santa Vitória do Palmar (portaria)
Santana do Livramento
São Borja (portaria)
São Jerônimo (portaria)
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
JE Porto Alegre
TRE Duque
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