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Assembleia mantém greve;
grevistas chamam todos os
colegas à luta contra o Veto 26
Foi realizada na sexta-feira,
28, uma nova assembleia geral
estadual da categoria. Depois de
mais de 80 dias de movimento
grevista, a assembleia foi categórica: a greve continua e a luta
deverá ser intensificada pela
derrubada do Veto 26, referente
ao PLC 28/2015. A próxima
sessão do Congresso Nacional,
com o veto na pauta, está marcada para o dia 2 de setembro,
às 11 horas. Na abertura da
assembleia, a direção relatou a
forte atuação da última caravana enviada a Brasília, que, junto
com colegas de outros estados,
realizou mais um grande ato na
capital federal. Foi elogiado o
empenho da categoria na condução da greve e destacado o
esforço na arrecadação de contribuições que estão ajudando
a fortalecer as caravanas com o
envio de mais colegas.
Tanto as falas dos membros do Comando Estadual de
Greve quanto as da direção do

Sintrajufe/RS e dos demais servidores foram em um sentido
semelhante. Não faltaram críticas ao governo e ao STF, especialmente ao presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski.
Foi destacado pela maioria dos
servidores o acerto das decisões
tomadas pela categoria e a coragem de todos na manutenção da
greve e na construção das diversas atividades. Os colegas também elogiaram reiteradamente a
capacidade de luta que vem sendo demonstrada pelo conjunto
da categoria, expressa tanto no
RS quanto nos grandes atos
nacionais que vem sendo realizados em Brasília. Em diversas
das falas apareceu a percepção
de que a greve já é vitoriosa
pela força e união dos servidores. Ainda assim, ressaltaram, é
preciso reforçar a pressão para
buscar a derrubada do veto ao
PLC 28/2015, chamando mais
colegas a se juntarem à greve
para que, juntos, seja possível

conquistar a reposição salarial.
Ao final, foi aprovada a continuidade do movimento grevista, além do calendário de mobilização (veja no verso). Também
foi aprovada resolução, na linha
da posição do Comando Nacional de Greve, no sentido de que
não se trabalhe com qualquer
emenda ao PL 2.648/15 neste
momento, mantendo o foco na

derrubada do veto. Foram aprovadas moções de apoio aos rodoviários demitidos pela Carris,
de repúdio ao parcelamento de
salários dos servidores estaduais
e aos cortes nos gastos sociais
pelo governo de José Ivo Sartori
(PMDB), e contra o substitutivo ao PLC 41/2015, referente
à reposição salarial do MPU,
aprovado no Senado.

Rosane Vargas

Greve continua pela derrubada do veto ao PLC 28/2015

Categoria realiza ato público conjunto com
servidores do Ministério Público da União

Ao fim da assembleia realiazda na Rosane Vargas
sexta-feira, os servidores se juntaram aos
colegas do Ministério Público da União
que, em frente ao novo prédio do Ministério Público Federal (ao lado do prédio
da JF), realizavam um ato público contra
o rebaixamento do PLC 41, no momento
em que ocorria o evento de inauguração
das novas instalações do MPF, com a pre- Ato dos servidores do MPU

sença do Procurador-Geral da República,
Rodrigo Janot. “É covardia! Só não rebaixa
o auxílio-moradia!”, gritaram os servidores
em uníssono.
O ato seguiu até o meio da tarde, com
manifestações ressaltando a união e a luta
conjunta dos servidores contra o desrespeito das cúpulas dos Poderes da União às
categorias.

3 1 d e a g o sto d e 2 0 1 5

Terça e quarta-feira tem Apagão do Judiciário
Federal! Veja a agenda completa da semana
A partir da orientação do
Comando Nacional de Greve e
do Comando Estadual de Greve, os servidores do Judiciário
Federal no Rio Grande do Sul
realizam Apagão nas próximas
terça e quarta-feira (1º e 2 de
setembro).
Durante o apagão, serão realizadas diversas atividades de
mobilização em busca da derrubada do veto 26, referente ao
PLC 28/2015. Na terça-feira, a
partir das 5h, haverá atividade
no Aeroporto Salgado Filho,
onde serão procurados os parlamentares que estarão embarcando para Brasília. A sessão do
Congresso Nacional que tem

em pauta o veto está marcada
para a quarta-feira. Nesse dia,
haverá vigília nas varas trabalhistas a partir das 10h (a sessão

está marcada para as 11h).
A luta pela reposição salarial da categoria pode estar se
aproximando de um momento

decisivo, e é fundamental, neste momento, ampliar a mobilização e construir um grande
apagão.

Calendário de
mobilização
Confira o calendário
aprovado na assembleia
geral.
• 31 de agosto – arrastões
nos prédios
• 1º de setembro – Apagão do Judiciário, com mutirões de convencimento e
atividade no aeroporto às
5h
• 2 de setembro – Apagão
do Judiciário, com mutirões de convencimento e
vigília nas varas trabalhistas a partir das 10h
• 4 de setembro – Assembleia geral estadual, às 14h,
nas varas trabalhistas
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