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Assembleia aprova continuidade
da greve e Apagão em 30/9, dia de
sessão do Congresso Nacional
Em uma assembleia geral
que lotou o auditório das varas
trabalhistas, dia 24/9, a categoria aprovou a continuidade
da greve até o dia 1º/10, após a
notícia de que haverá sessão do
Congresso Nacional na quarta-feira, 30/9.
No início da assembleia, foram feitos relatos sobre a sessão
do dia 22/9, quando os servidores fizeram mais de 20 horas
ininterruptas de mobilização,
em Brasília e nos estados, pela
queda do veto ao PLC 28/15.
Ao longo da noite, com esvaziamento do plenário, devido
a uma manobra do governo, a
oposição e parlamentares que
apoiam a pauta da categoria
obstruíram a sessão, para evitar
uma votação desfavorável.
No dia 23/9, devido à dificuldade de mobilização em alguns estados, e como não havia
perspectiva de votação no Congresso, o Comando Nacional
de Greve orientou a suspensão
da greve, com manutenção de
estado de greve, Apagão e atos
públicos nos estados e em Brasília nos dias de sessão. A mesma posição vinha sendo discutida no Comando Estadual de
Greve, que se reuniu dia 24. No
entanto, com a confirmação de
que o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL),
convocou nova sessão do Congresso para o dia 30, a orientação do Comando Estadual,
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Categoria seguiu orientação do Comando Estadual de Greve; nova assembleia acontece dia 1º/10

aprovada por unanimidade, foi
de continuidade da greve até o
dia 1º/10, com assembleia geral
nesse dia.
Na assembleia geral, foram
apresentadas duas propostas
quanto à greve. A primeira,
apresentada pelo Comando
Estadual, foi defendida pelo
colega da JT Alan Dias e pelo
diretor do Sintrajufe/RS Fagner Azeredo. A proposta era
de continuidade da greve até
1º/10, com Apagão do Judiciário dia 30/9, envio de caravana
a Brasília, nova assembleia geral
dia 1º/10 e início imediato da
negociação do ponto da greve
com os tribunais, recebeu 133
votos. A segunda proposta, de
suspensão da greve, manutenção de estado de greve e Apagão

no dia 30, foi defendida pelo diretor do Sintrajufe/RS Paulo
Gustavo Barroso e pelo colega
da JT Paulo Guadagnin. Recebeu 93 votos. Foram registradas
53 abstenções.
Logo após, em votação que
tem se repetido nas últimas assembleias da categoria, foram
apresentadas duas propostas
quanto ao foco do movimento.
A primeira, de foco na derrubada do veto ao PLC 28/15 e
trabalho para atrasar a tramitação do PL 2.648/15 (projeto rebaixado apresentado pelo
STF) enquanto não ocorrer um
desfecho em relação ao veto, foi
defendida pelo diretor do Sintrajufe/RS Cristiano Moreira.
A segunda, de foco dividido
entre a derrubada do veto e,

ao mesmo tempo, ações para
melhorar o PL 2.648/15, foi
defendida pelo diretor do Sintrajufe/RS Paulinho Oliveira.
Por 124 votos a 121, a segunda
proposta, de foco dividido entre
o veto ao PLC 28/15 e a negociação do PL 2.648/15, foi a
escolhida pelos servidores, que
aprovaram resolução que está
disponível no site (www.sintrajufe.org.br).
Plenária da Fenajufe
A assembleia geral tinha
também como pauta a eleição
da delegação do RS para a Plenária Nacional da Fenajufe, que
ocorre em outubro, em João
Pessoa. Os resultados da votação podem ser conferidos no
site do Sintrajufe/RS.

28 de setembro de 2015

Força total pela derrubada do veto: dia 30, todos
ao Apagão do Judiciário, com vigília nas VTs
No dia 30, quarta-feira, o
Congresso Nacional apreciará
seis vetos, entre eles, o referente
ao PLC 28/15. O Sintrajufe/
RS convoca a categoria a realizar
um grande Apagão: parar o trabalho para descongelar o salário.
Todos os grevistas se concentrarão em vigília no prédio
das VTs de Porto Alegre, a partir das 8h da manhã. A partir
das 11h, acompanharão a sessão
do Congresso.
No dia 22, o governo tentou
todas as jogadas possíveis para
manter o veto, mas conseguimos
evitar a votação em um plenário
esvaziado. No dia 30, vamos dar

mais uma demonstração da força desta que é a maior greve da
história da categoria. A caravana
do Sintrajufe/RS estará novamente na capital federal.
A luta da categoria está no
centro das discussões políticas
do país. À intransigência do
governo Dilma e à subserviência do STF, respondemos com
unidade, organização e garra.
A luta é por reposição salarial,
por dignidade, respeito e contra
o ajuste fiscal do governo. Para
conquistar, é preciso lutar. Por
isso, dia 30, é necessário parar
todo o Judiciário em mais um
grande Apagão!

Calendário de mobilização
30 de setembro – Apagão do Judiciário Federal
• 8h: concentração para vigília nas varas trabalhistas
• 11h: sessão do Congresso Nacional, com transmissão na
vigília
1º de outubro – Assembleia geral
(horário e local a definir)

Comando de Greve reúne-se
com comissão do TRT4
No dia 24/9, o Comando
Estadual de Greve do Sintrajufe/RS se reuniu com a
Comissão de Negociação de
Greve do TRT4. O Comando,
seguindo o que foi aprovado na
assembleia geral, propôs que se
inicie imediatamente a discussão da compensação do trabalho quando terminar a greve.

Os representantes do tribunal
afirmaram que o assunto será
discutido somente depois do
fim da greve, mas que a negociação está mantida. Nova
reunião ficou agendada para o
dia 1º/10.
O sindicato está buscando
agendar reuniões com os demais tribunais.

Inácio do Canto / TRT4

Nova reunião ocorrerá dia 1º, depois da assembleia geral
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