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Dia 22, parar todo o Judiciário:
vamos fazer um grande Apagão
pela derrubada do veto 26!
A terça-feira, 22, será um
dia decisivo da luta que a categoria vem fazendo, com
garra, pela reposição salarial.
No dia em que o Congresso
Nacional deve apreciar o veto
26, referente ao PLC 28/15, o
Sintrajufe/RS promove uma
confraternização, com vigília
para acompanhar a sessão.
A confraternização-vigília,
com direito a lanches e chopp
artesanal a preços camaradas,
acontecerá a partir das 18h,
na sede do sindicato (Marcílio
Dias, 660, Porto Alegre).
Durante todo o dia, porém, o Judiciário Federal do
RS deve parar, em um grande Apagão, para mostrar ao
governo Dilma, ao STF e aos
parlamentares o tamanho da
nossa garra. Em cada local de

trabalho, os colegas devem ter
consciência de que a reposição
salarial, tão almejada, será fruto de um movimento unificado. Ninguém pode fazer a luta
pelos outros: a mobilização, a
pressão e a força resultam da
disposição de cada um.
Uma greve que rompe
paradigmas, rumo à derrubada do veto
A greve alcança mais de
100 dias, nos quais foram realizados os maiores atos públicos e as maiores assembleias
da história do Sintrajufe/RS.
Os servidores têm sido incansáveis, participando de caravanas a Brasília, de atos públicos
na capital federal e de uma
pressão permanente junto aos
parlamentares. Agora, é o mo-

mento de total união entre os
colegas, na rua, para derrubar
o veto de Dilma à reposição
salarial da categoria.
Com a greve, conquistamos a aprovação do PLC
28/15 no Congresso, apesar
do governo Dilma e do STF,
que atuaram contra a categoria. Também foi alcançado
apoio de vários deputados
e senadores, mas somente
quando eles efetivamente votarem pela derrubada do veto
a luta terá chegado ao final.

serviência do STF e o ajuste
fiscal do governo Dilma, que
massacra servidores públicos
e trabalhadores da iniciativa
privada. Por tudo isso, no dia
22 vamos realizar um grande Apagão, com vigília para
acompanhar a sessão do Congresso, para respaldar a pressão em Brasília, onde a caravana do Sintrajufe/RS estará
lutando. A reposição salarial é
para todos; vamos, de maneira
massiva e unitária, lutar para
conquistá-la!

Com a possível batalha
final, precisamos de todo
o exército na rua: todos ao
Apagão!
Chegou a vez de derrotar
definitivamente a intransigência, o desrespeito e a sub-

Apagão do Judiciário Federal – 22 de setembro
Confraternização com vigília pela derrubada do veto –
a partir das 18h, no Salão Alê
Junqueira (Rua Marcílio Dias,
660, Porto Alegre).

21 de setembro de 2015

Em reunião com Sintrajufe, TRF4 afirma que, devido a
fechamento da folha, não haverá descontos em setembro;
sindicato buscará negociação dos dias parados após a greve
No dia 17, o Sintrajufe/RS
reuniu-se com o TRF4 para
tratar do anúncio, pelo tribunal,
de corte do ponto dos servidores em greve. Participaram diretores do Sintrajufe/RS, do Sintrajusc/SC e do Sinjuspar/PR,
além de advogados das assessorias jurídicas de Sintrajufe/RS e
Sintrajusc/SC e representantes
da administração.
O presidente do TRF4,
desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, explicou que
a determinação de corte, aprovada no Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), é imperativa e
deve ser cumprida. No entanto,
informou que a folha de setembro já foi rodada, sem qualquer
corte, e que os eventuais efeitos
da decisão do CNJ só ocorreriam em folha de pagamento no
mês de outubro.

Uma nova reunião entre o
TRF4 e os sindicatos foi marcada para o dia 28/9, depois da
sessão do CNJ do dia 22, que
deve analisar pedido da Fenajufe de reconsideração da decisão
liminar, depois das assembleias
gerais estaduais dos sindicatos
da 4ª Região e da sessão do

Congresso que deve apreciar o
veto ao PLC 28/15.
Os diretores do Sintrajufe/
RS insistiram que é importante
a manutenção do diálogo entre
a categoria e a administração,
reforçando que, acabada a greve,
deverá ocorrer a negociação dos
dias parados, na qual o sindica-

to defenderá a recuperação do
trabalho. Afirmaram que a extensão da greve se deve à intransigência do governo e do STF.
Penteado afirmou que está
à disposição e o tribunal, de
portas abertas, demonstrando
disposição de negociação ao final do movimento.

Rosane Vargas

Sintrajufe/RS afirmou que a extensão da greve se deve à intransigência do governo e do STF.

Comissão de Negociação do TRT4 reúne-se
com Sintrajufe para tratar de corte do ponto
O Comando Estadual de
Greve do Sintrajufe/RS se reuniu com a Comissão de Negociação de Greve do TRT4, dia
18, para tratar da determinação

do CNJ de que o ponto dos
servidores em greve seja cortado. Ao longo de toda a reunião,
servidores se concentraram no
saguão do andar onde ocorria

Alexandre Haubrich

Nova reunião ocorrerá dia 24, depois da assembleia geral

o encontro.
Novo encontro com a Comissão ficou marcado para o
dia 24, após a assembleia geral da categoria. Foi passada
pela administração a posição
de que o tribunal deverá cumprir a determinação do CNJ
e, até o dia 21, prazo final para
cumprimento da ordem, será
publicada portaria determinando corte de ponto. Depois
de longo debate, ficou acertado
que não deverá haver corte pelo
menos até o dia 25, respeitando a disposição de negociação
dos dias parados e a necessida-

de de aguardar as decisões das
instâncias da categoria. Essa
posição ainda será submetida à
presidência do TRT e comunicada ao Sintrajufe/RS.
Os servidores lembraram
que é a categoria quem deve
decidir o momento de iniciar
e o momento de encerrar uma
greve e que essa premissa deve
ser respeitada pelo tribunal.
Foi destacado que a intenção
da categoria é a reposição do
serviço, no que a Comissão do
TRT teve anuência, comprometendo-se a levar a posição à
presidência.
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