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Assembleia geral decide: a greve por
reposição salarial continua
A véspera de feriadão não
abalou a participação dos servidores do Judiciário Federal do
RS, que, mais uma vez, lotaram
as varas trabalhistas em assembleia geral, dia 4, e aprovaram
a continuidade da greve. Houve apenas um voto contrário e
uma abstenção. Foi aprovada,
também, a realização de ato público com assembleia geral na
próxima quinta-feira, 10, na 1ª
Instância da Justiça Federal.
Estavam presentes à assembleia servidores do MPU, que
entraram em greve depois de
ter o projeto de reposição salarial rebaixado. Eles agradeceram
o apoio do Sintrajufe/RS, que
participou de ato do MPU semana passada.
O diretor do Sintrajufe/RS
Cristiano Moreira deu informes,
começando pela expectativa de
votação do veto ao PLC 28/15
no dia 3, o que foi frustrado com
manobras do governo que resultaram na suspensão da sessão
pelo presidente em exercício do
Congresso, senador Waldir Maranhão (PP-MA), faltando apenas quatro senadores para completar o quórum. Foi a terceira
semana consecutiva em que a
categoria realizou grandes atividades em Brasília, quebrando o
recorde absoluto de participação
em ato que contou com cerca de
20 mil servidores do Judiciário
Federal na Praça dos Três Poderes, exigindo a derrubada do
veto de Dilma Rousseff (PT) ao
projeto de reposição salarial.
O presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL),

Rosane Vargas

Também foi aprovada realização de ato público e assembleia dia 10, na Justiça Federal

havia convocado nova sessão
para o dia 9 na quarta-feira, mas
mudou a decisão na quinta, e a
reconvocação ficou para 22 de
setembro. Com isso, o Comando Nacional de Greve (CNG)
realizou reunião de emergência,
da qual participou o diretor do
Sintrajufe/RS Ruy Almeida. O
CNG orienta a continuidade da
greve nacional da categoria.
Colegas reforçam: governo
teme derrubada do veto
Colegas que participaram
da caravana do Sintrajufe/RS
em Brasília semana passada
deram relatos, ressaltando que
o governo está acuado e que a
derrubada do veto poderia ter
acontecido se não houvesse a
manobra para suspender a última sessão do Congresso.
Nas falas dos colegas durante as manifestações de avaliação
da greve, foi destacada a força
dos servidores, nesta que é a

maior greve da categoria. Para
os colegas, o governo mostra
que está com medo diante da
forte possibilidade de o veto ser
derrubado. Foi ressaltado que a
categoria está fazendo história,
mostrando coesão, unidade e
foco e realizando algumas das
maiores manifestações realizadas na capital federal. “
O governo está acuado,
mostra desespero, e nossa luta
não pode esmorecer; quem não
entrou ainda na greve tem que
entrar agora”, disse o colega da
JE Porto Alegre Rodrigo Mércio. Para Cristiano Moreira, a
batalha travada pela categoria
é difícil, mas é preciso lembrar
as conquistas já alcançadas até o
momento, como a aprovação do
projeto no Congresso, apesar da
tropa de choque do governo e da
atuação contra do STF, que está
joelhos e age uma como uma
secretaria do governo: “vamos
adiante, com unidade, apostan-

do na força da greve e uns nos
outros”.
O que mais foi
aprovado
na assembleia
• Intensificar a campanha de
arrecadação para o envio de
mais colegas a Brasília.
• Enviar abaixo-assinado a
magistrados, para que formalizem o apoio à derrubada do veto, como fizeram
as presidências de TRT4,
TRF4 e TRE-RS.
• Desenvolver campanha cobrando de Renan Calheiros
a votação do veto.
• Procurar as administrações dos tribunais regionais
para que se manifestem em
apoio ao direito de greve.
• Moção em defesa da livre
mobilização dos trabalhadores.

8 de setembro de 2015

Contribua para o envio de mais
colegas a Brasília
Continua a campanha do Sintrajufe/RS pela
arrecadação de recursos que fortaleçam as caravanas do sindicato a Brasília. Com a convocação da
sessão do Congresso Nacional para dia 22, o objetivo é enviar um número maior de colegas e ampliar a
partipação do estado nas mobilizações nacionais. A
iniciativa de buscar contribuições diretamente dos
servidores partiu de orientação do Comando Nacional de Greve e de sugestões de diversos colegas.
No último ato público realizado na capital federal, foram cerca de 20 mil servidores unidos e mobilizados pela derrubada do veto ao PLC 28/2015,
e o Rio Grande do Sul esteve presente com uma
delegação expressiva. Além da participação nos
atos, o envio das caravanas garante a possibilidade
de ampliar a busca por parlamentares e a pressão
pelos interesses da categoria.
O valor sugerido de doações é de R$ 50,00 ou
mais. Os dados para depósito são os seguintes:
Banco do Brasil
Agência 3255-7
Conta corrente 105647-6
Titular da conta: Sintrajufe/RS
CNPJ: 03.506.951/0001-25

Caravana do RS atua para pressionar
parlamentares a derrubar o veto
De 1 a 3 de setembro, a movimentação em
Brasília foi intensa, com servidores de todo o
país pressionando os parlamentares pela derrubada do veto ao PLC 28/15. Mais uma vez,
o Sintrajufe/RS enviou uma caravana expressiva, com colegas que atuaram intensamente,
falando com deputados e senadores e participando do ato público que bateu mais um recorde: cerca de 20 mil servidores.
Além de falar com os congressistas, os colegas distribuíram dossiês sobre a realidade
salarial da categoria e com cópias de ofícios de
administrações de vários tribunais e associações de magistrados em apoio à derrubada do
veto de Dilma ao projeto de reposição salarial.
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