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Por unanimidade, assembleia
aprova continuidade da greve

AGENDA
DA GREVE

Em assembleia geral realizada nesta quinta-feira, 11,
os servidores do Judiciário Federal no RS respondeu com
força à nova manobra do dia
anterior, articulada pelo governo Dilma e pelo próprio
STF, quando foi adiada para
o dia 30 a votação do PLC
28/2015, que trata da reposição salarial da categoria. Com
o auditório das varas trabalhistas completamente lotado, o recado foi dado: a greve
continua e deve ser ampliada
e fortalecida. A assembleia
foi unânime na aprovação da
continuidade da greve, assim
como aprovou por unanimidade a realização de ato público e assembleia geral no dia
17/6, com caminhada da Justiça Federal ao TRE da Duque. Também foi aprovado o
envio de dez colegas a Brasília
para um ato nacional que marcará a posse do novo ministro
do Supremo Tribunal Federal
(STF), Luiz Edson Fachin, na
próxima terça, dia 16.
A assembleia começou
com os relatos sobre a atuação da caravana do Rio Gran-

Rosane Vargas

Em auditório lotado, categoria aprova fortalecimento da greve para conquistar a reposição salarial

de do Sul enviada a Brasília
nesta semana para pressionar
os senadores pela aprovação
do projeto. Em seguida, foram informados os setores
em greve em Porto Alegre as
cidades em que houve adesão
no interior.
Por fim, foi apresentado o
quadro nacional de mobilização: já são 13 estados em greve, e outros dois (Pernambuco
e Rio Grande do Norte) já definiram a adesão ao movimento grevista a partir da próxi-

Sexta-feira, 12 de junho

13h30min – Assembleia de base da
Justiça do Trabalho
15h – Assembleia de base do Anexo
da Justiça Eleitoral

ma segunda-feira, 15. Ainda
antes do final da assembleia,
foi relatada a decisão dos colegas da Bahia, que entram na
greve na próxima terça-feira,
levando a greve nacional a 16
estados até agora.
A assembleia aprovou,
ainda, a composição do Comando Estadual de Greve,
com cinco membros da direção do sindicato, três colegas
da JT, três da JF e dois da JE
(um do Anexo e um do TRE),
representando os grevistas de

Segunda-feira, 15 de junho

Porto Alegre, além de um representante de cada local de
trabalho do interior em greve.
Os nomes dos integrantes do
Comando devem ser definidos em assembleias de base.
Após a traição sofrida na
sessão do Senado, a categoria saiu da assembleia fortalecida pela indignação e pela
clareza de que apenas ampliando a greve em todos os
locais de trabalho e em nível
nacional será possível buscar
a reposição.

13h30min – Assembleia de base da
Justiça do Trabalho
15h – Assembleia de base do Anexo da JE
16h – Assembleia de baso do TRE Duque
16h30min – Assembleia de base da Justiça Federal
PAUTA: eleição dos representantes dos locais de
trabalho no Comando Estadual de Greve

12 de junho de 2015

Greve ganha mais peso no destino do
PLC 28/15 após Renan adiar votação
O resultado da sessão plenária do Senado que poderia
ter votado o PLC 28/15, ontem, reforça a necessidade de
a categoria manter e ampliar a
greve nacional. É o que afirmaram dirigentes sindicais ao final de um dia de mobilizações.
O presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL), atendeu ao pedido do
Planalto e adiou a votação
do PLC 28/2015, sob o argumento de que um acordo

estaria sendo negociado entre o STF e o Ministério do
Planejamento. A decisão foi
tomada de forma unilateral,
mas a pressão dos servidores
era visível no plenário, que se
manifestavam nas galerias. Ao
anunciar o adiamento, Calheiros disse que de nada adianta
o parlamento ousar na votação de algo que mais na frente
possa sofrer uma “restrição do
Executivo”.
Segundo Delcídio, o Pla-

nejamento reconhece que há
uma defasagem maior no Judiciário Federal e que pretende
considerá-la – não entrou em
detalhes, porém, sobre como
isso se daria. Questionado por
outros senadores e pela reação
dos servidores, ele afirmou
que, no dia 30, o projeto será
votado com ou sem avanços
nas negociações.
O senador Randolfe Rodrigues (Psol-AP) observou
que o governo não é confiável.

“O que podemos esperar do
Planejamento e da Fazenda
com relação a isso é que a matéria não avance”, alertou.
O eventual acordo a que
se referem Delcídio e Renan
passa, até aqui, somente pela
cúpula dos Três Poderes. O
risco de algo muito rebaixado
ser votado como se fosse fruto
de um acordo, segue mais vivo
do que nunca. A resposta da
categoria é a greve, para conquistar a reposição salarial.

Quadro de greve
JT Porto Alegre
Memorial
Transporte TRT
Setic TRT
Protocolo VTs
Castramento de Bens
Expedição TRT
Portaria VTs
Segurança VTs
Telefonia TRT
Gabinete 706 TRT
Edificações TRT
Juizado de Conciliação, Execução e Pequisa Patrimonial
Arquivo Judicial
Manutenção
Coordenação de Recursos
Apoio Proces. TRT
Protocolo TRT
Central de Mandados VT
Varas trabalhistas: 1ª
(portaria),2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª
(portaria), 9ª (portaria), 10ª,
11ª, 12ª, 13ª (portaria), 15ª,
17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª,
23ª, 24ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª
(portaria) 30ª (portaria)
JT interior
Alvorada
Caxias do Sul
Camaquã

Canoas
Capão da Canoa
Cachoeira do Sul
Cachoeirinha
Guaíba
Montenegro
Novo Hamburgo portaria: 2ª,
3ª, 5ª VTs
Estância Velha
Ijuí
Pelotas
Rio Grande (portaria: Distribuição de Feitos)
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Santa Rosa
Santa Vitória do Palmar
Santiago
São Borja
São Leopoldo
Taquara
Taquari
Torres
Tramandaí
Triunfo
Uruguaiana
Vacaria
Viamão

JF Porto Alegre
Diretoria de RH TRF
Divisão de Material e Patrimônio TRF
Núcleo de Cálculos Judiciais
Núcleo de Acompanhamento
e Desenvolvimento Humano
Núcleo de Gestão Funcional
Sejuscom
Central de Atendimento ao
Público
Divisão de Apoio às Turmas
Recursais
Central de Mandados
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Núcleo de Apoio
Administrativo
Segurança
Núcleo de Tecnologia
da Informação
Núcleo de Apoio
Operacional
Turma Recursal
Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Humano
Varas federais: 2ª,
3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª,
13ª, 15ª, 18ª, 19ª, 22ª,
25ª, 26ª

JF interior
Bagé
Bento Gonçalves
Capão da Canoa
Carazinho
Caxias do Sul
Erechim
Novo Hamburgo
Passo Fundo
Pelotas
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Santana do Livramento

Santo Ângelo
Uruguaiana
JE Porto Alegre
Anexo
TRE Duque
JE interior
Barra do Ribeiro
Esteio
Sapucaia do Sul
Novo Hamburgo
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