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Por ampla maioria, Rio Grande do Sul mantém a greve, juntamente com outros 19 estados e Distrito Federal

Assembleia geral do RS aprova continuidade
da greve, com novo Apagão e ato em visita de
Lewandowski a Porto Alegre
Os servidores do Judiciário Federal
do RS aprovaram, ontem, a continuidade da greve por tempo indeterminado.
Em assembleia geral, por ampla maioria,
a categoria aprovou o fortalecimento da
pressão pela reposição salarial, com foco
na derrubada do veto de Dilma ao PLC
28/15 no Congresso Nacional e da pressão sobre o STF. Também foi aprovada a
realização, no dia 30, do Apagão de Repúdio ao Veto, com ato público em frente ao Tribunal de Justiça do RS, que no
mesmo dia receberá a visita do presidente
do STF, ministro Ricardo Lewandowski.
Foram apresentadas três propostas.
A primeira, aprovada por ampla maioria,
de manutenção da greve, foi defendida
pelos diretores do Sintrajufe/RS Cristiano Moreira e Ruy Almeida. A segunda
proposta, defendida pelos diretores Paulinho Oliveira e Paulo Gustavo Barroso,
foi de suspensão do movimento, com retomada em agosto. O diretor José Artigas Ramminger defendeu a proposta de
encerramento da greve e a retirou antes

da votação.
No início da assembleia, a direção do
Sintrajufe/RS resgatou o último período,
quando Dilma efetivamente vetou, no dia
21, o PLC 28/15, sob o argumento de
que o projeto “contraria o interesse público” e seria “inconstitucional”. Foi apresentado também o informe sobre a mobilização nacional. Até o fechamento desta
edição, eram 21 os estados que mantêm
a greve na luta contra o veto (veja mapa
no verso).
Foi rejeitada proposta de retirada
dos cartazes do Sintrajufe/RS com fotos
de Dilma e Lewandowski sob um alvo e a
legenda “procura-se”.
Eleitos delegados ao Contec
A assembleia geral elegeu os representantes do Sintrajufe para o 2º Encontro do Coletivo Nacional dos Técnicos do
Judiciário Federal e do MPU (Contec).
Por consenso, foram eleitos os seguintes
colegas: JT: José Paulo Barros (titular)
e Ruy Almeida (suplente); JF: Fabrício

Loguércio (titular) e Miguel Rangel (suplente); e JE: Rafael Roggia (titular) e
Rodrigo Mércio (suplente).
Foi aprovado que a discussão sobre
nível superior para técnicos será encaminhada no RS de forma a esclarecer os
colegas e eliminar dúvidas sobre o tema,
com espaço para manifestação no site e
uma atividade, durante a greve, para debater o tema.
Comando Estadual de Greve
Ontem, o Comando Estadual de Greve aprovou defender, junto à Fenajufe, a
destituição do coordenador-geral Roberto Ponciano da Comissão de Negociação, responsável pela interlocução da
categoria com o STF. O Comando questionou a postura do dirigente de deslegitimação da federação enquanto única
instância de negociação e declarações em
que afirma priorizar a defesa do governo
em detrimento da reposição salarial.
Leia a matéria completa em www.sintrajufe.org.br
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Derrubada do
veto: envie
mensagem aos
deputados
federais do RS
A greve continua, e a
categoria agora tem centrar força, também, sobre o
Congresso Nacional, a fim
de derrubar o veto de Dilma Rousseff (PT) ao PLC
28/15. Nesta sexta-feira,
o Sintrajufe/RS publica,
no site (www.sintrajufe.
org.br), orientações e um
texto a ser enviado a todos
os deputados federais gaúchos.
O sindicato informará
e-mail, endereço, telefone
e perfil dos parlamentares
nas redes sociais. Com essas informações, a categoria deve multiplicar a pressão, com a ajuda de amigos
e familiares. Vamos fazer
os deputados ouvir a categoria e, com muita pressão,
derrubar o veto ao proejto
de reposição salarial.
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