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Um novo tempo no Sintrajufe

Carina Kunze / Especial

Em todo o país, junho
foi um mês de mudanças.
O povo saiu às ruas por melhorias na saúde, na educação, no transporte, contra a
corrupção. No mesmo mês,
foi a vez de os servidores do
Judiciário Federal do RS promoverem a sua virada, escolhendo, por 44% dos votos,
uma chapa de oposição para
dirigir o Sintrajufe/RS.
A nova direção tomou
posse no dia 31/8, em uma
cerimônia que entrou para
a história do sindicato. Mais
de 400 pessoas, da categoria
e dos movimentos sindical e
social, prestigiaram o evento,
na AABB, em Porto Alegre.
Nos vários discursos de
saudação, as palavras independência, autonomia e luta
estavam presentes. A nova
direção não são apenas ou-

tros nomes à frente do Sintrajufe/RS. É um novo projeto, uma nova concepção de
sindicato, que seja autônomo
e independente de qualquer
governo.
O que vimos, nos últimos
anos, foi um sindicato cada
vez menos voltado para a
luta, com uma direção comprometida com o partido do
governo, deixando as prioridades da categoria de lado.
Quantas vezes vimos campanhas do sindicato em que o
“inimigo” a enfrentar era um
juiz, um presidente de tribunal, um congressista? Mas
quem tem a chave do cofre,
a presidente Dilma, era preservada.
Nós reafirmamos o compromisso com as mudanças.
Queremos um sindicato
combativo, que não se curve

a administrações de tribunais e governos. Nos últimos
anos, acumulamos mais de
40% de perdas salariais; a
categoria adoeceu frente à
queda no quadro, ao mesmo
em que as metas, o processo
eletrônico, já implementado
na Justiça Federal e em implantação na Trabalhista e o
cadastramento biométrico
na Eleitoral, exigem cada vez
mais dos servidores.
Está na hora de dar um
basta! Para que isso aconteça, precisamos ter clareza de
que é o governo Dilma quem
tem atacado os direitos dos
servidores ano após ano. É o
governo Dilma quem propõe
congelamento de salários e
que retira direitos.
O mês de junho, que
trouxe novo ânimo à luta de
trabalhadores e estudantes

brasileiros, trouxe também
uma forma de fazer sindicalismo no Judiciário Federal
do Rio Grande do Sul. Um
sindicalismo que tem um
lado: o dos trabalhadores.
“Aprendemos nas jornadas de junho que só com o
povo na rua podemos conquistar; com nossa categoria
não é diferente. Nossa principal tarefa é reconstruir a
mobilização, avançar com
o conjunto do funcionalismo na luta por data-base,
melhoria das condições de
trabalho.”, afirmou o diretor
Cristiano Moreira no discurso de posse. E completou:
“Nossa vitória não é fruto só
de nosso esforço individual,
é fruto de um processo amplo, de renovação e amadurecimento da classe trabalhadora”.

2

1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2013

Plenária da Fenajufe
aprova calendário
Na XVIII Plenária da Fenajufe, que ocorreu de 23 a 25/8, em Brasília, foi aprovado um
calendário de mobilização (veja ao lado). O
Sintrajufe/RS tem agendadas uma rodada de
assembleias de base, de 17 a 18/9, e uma assembleia geral em 28/9, 14h30min, para debater esse calendário, que prevê indicativo de
paralisação no dia 3/10, data conjunta com o
Fórum Nacional dos Servidores Públicos e as
centrais sindicais. A presença da categoria é
fundamental para que organizemos um movimento coeso e forte.
A luta se concentra nos pontos da pauta

emergencial da Fenajufe, que foi protocolada
nos tribunais superiores em julho, com destaque para a reivindicação da antecipação da
parcela da GAJ prevista para 2015, para pagamento já em 2014, e o reenquadramento dos
padrões da carreira.
No Rio Grande do Sul, também estão na
pauta a retirada de 112 FCs de secretarias do
1º Grau da Justiça do Trabalho e a instauração
do PJe.
A nova direção agradece por todo o apoio
recebido e continua a contar com esse apoio da
categoria para construir as próximas lutas.

Doações
O Sintrajufe/RS arrecada doações para
desabrigados do bairro
Sarandi e do Vale do Sinos. Leia mais em www.
sintrajufe.org.br.
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