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Greve foi suspensa,
mas luta não acabou

Éimprescindível aprovar do PCS antes do fim do ano para não entrar 2011
sem reajuste. No TRT vamos defender o Direito de Greve e

reverter o corte de salários e a compensação

A suspensão da Greve no primeiro
semestre não foi o fim da luta nem signifi-
ca que jogamos a toalha. Com os recessos
do Congresso e do Judiciário em Brasília,
ganhamos tempo para recompor as forças
e enfrentar os ataques ao Direito de Gre-
ve orquestrados pelos setores mais con-
servadores do Judiciário no país. Toda a
luta desgastante que empreendemos com

uma longa Greve fez avançar nossa rei-
vindicação, com a aprovação do projeto
do PCS na Comissão do Trabalho, e,
principalmente, com a inclusão do nosso
reajuste na pauta do governo, do
Legislativo e do Judiciário.

Precisamos agora dar o golpe final e
fechar um acordo. Para isso precisamos
aproveitar as eleições como um fator a

DEPOIS DE NOVE DIAS, TRT
FINALMENTE CUMPRE

LIMINAR

Segundo nota divulgada ontem pelo Diretor da

Secretaria Administrativa, a devolução das parce-

las que exerceram 10% do salário dos grevistas

será efetuada hoje, em cumprimento da liminar

concedida dia 20. A medida é um paliativo enquan-

to aguardamos outras decisões.

MEDIDA CAUTELAR CONTRA
DESCONTOS DOS

VENCIMENTOS JÁ ESTÁ NO STJ

A  Assessoria Jurídica do SINTRAJUSC ajui-

zou Medida Cautelar no STJ contra a ordem de

desconto dos vencimentos dos dias parados em

razão da Greve pelo PCS. O número da MC é

17.085.



nosso favor, comprometendo os candida-
tos ao parlamento com a nossa luta e
denunciando os que se esquivarem. O
voto ainda é uma grande arma na mão dos
trabalhadores e seu momento de maior
valor é o presente. No modelo discutível
de democracia representativa que temos
no país, a eleição, de dois em dois anos,
é o único momento em que o povo exerce
de fato seu poder, por um instante, quan-
do aperta o botão da urna. Precisamos
focar nossa mira nos candidatos que
ainda são parlamentares e podem votar
nos esforços concentrados que ocorrerão
antes das eleições. Eles podem exercer
sua influência tanto no Legislativo quanto
sobre governo.

Mas, para isto, precisamos ser vistos e
mostrar que estamos vivos. Esta é a im-
portância das mobilizações que faremos
nos próximos meses. Há pouco tempo
antes da eleição e não podemos
desperdiçá-lo. A mobilização da próxima
quarta-feira se insere neste contexto e
não pode ser desprezada por todos nós

que fizemos a Greve ou a apoiamos de
alguma forma, sob pena de desperdiçar-
mos tudo o que fizemos no movimento.

A força das manifestações no dia 4
também é fundamental para a defesa do
Direito de Greve junto ao TRT, onde é
concreta a possibilidade de reverter o
corte de salários e a perversa compensa-
ção hora por hora imposta pela Adminis-
tração. O Tribunal Pleno vai apreciar
logo nosso recurso contra a decisão do
Presidente e pode mudar os termos injus-
tos e injustificados das condições impos-
tas. Para isto, é preciso deixar bem claro
aos demais juízes nossa insatisfação, ou
pensarão que estamos satisfeitos com a
situação.

Este é o papel da mobilização de quar-
ta-feira. Precisamos mais uma vez de
todos, grevistas ou não, como fizemos em
tantos momentos de unidade durante a
Greve. Todos lá embaixo de novo pelas
mesmas causas: reajuste e defesa do
Direito de Greve, pois ele é a garantia de
todas as conquistas.

Os servidores da Justiça Eleitoral irão se reunir na próxima sexta-feira, dia
30, às 13h, no Ático da Sede do TRESC, para debater, juntamente com a Direção
do SINTRAJUSC e os seus advogados, as mudanças no plano de saúde
implementadas recentemente pela Administração do TRESC.

ServidoresdoTRESCdiscutem
na sextamudanças no plano de saúde

Suapresençaé fundamental. Participe!


