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MAIS DE 200 SERVIDORES NO TRE...

HOJE TEM QUE SER MAIOR!
“Apagão”
das 16 às 18h
no Cartório
Eleitoral.
Esperamos
você!
Em Assembleia realizada
nesta quarta-feira, dia 4 - a
maior desde a Greve de 2010,
com cerca de 200 assinaturas
Foto: Míriam Santini de Abreu
de servidores na lista de presença - os servidores do Judiciário Federal aprovaram paralisação de duas horas, das
Estou cheio de serviço, inclusive nos sábados e domin16 às 18 horas, nesta quingos em casa. Tenho que cumprir as metas e já sinto dores.
ta-feira, 5, último dia para
o registro das candidaturas
Acho que o PCS está ganho. Mais dia, menos dia, o goàs eleições de 2012. Nesta
verno vai ceder e pagar o reajuste salarial.
quarta paralisaram 35 CartóriLeio as notícias todos os dias e estou aguardando os reos Eleitorais em todo o Estasultados da negociação.
do, além de unidades da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho na Capital, Chapecó Colega, então você TEM ao menos três motivos para
(JT), Palhoça (JT), Imbituba aderir à paralisação e descer! Nada está garantido,
(JT) e Laguna (JF).
a luta precisa de você e o PCS é a NOSSA meta!

Por que não desceu?
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O Globo: Deputado diz que
relator da LDO 'choveu no molhado'
Autor de emenda que garantia
uma autonomia aos Poderes para
a concessão dos reajustes, que
custaria R$ 10 bilhões, o deputado João Dado (PDT-SP) criticou
a saída escolhido pelo relator da
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2013, senador Antonio
Carlos Valadares (PSB-SE).
- Aquilo que está na LDO e nada
é a mesma coisa. Já disse aos ser-

vidores do Judiciário que o que está escrito no
artigo 74-A não diz nada, porque não havia necessidade de colocar isso na LDO. A atual LDO
não proíbe (incluir os recursos), então, ela permite. O relator choveu no molhado - disse João
Dado, prometendo lutar por sua emenda na votação.
Notícias do Dia de Joinville: Servidores das
Justiças Eleitoral e Federal paralisaram atividades por duas horas em Joinville
Eles lutam pela aprovação do projeto de lei de
reestruturação do plano de carreiras e de reposição de perdas inflacionárias
(JORNAIS E TRECHOS SELECIONADOS)

DE CARA NA PORTA

NEM PM INTIMIDOU GREVISTAS
NO APAGÃO NA ELEITORAL
DISTRITO FEDERAL: Os servidores do TRE realizaram ontem um ato que chamou a atenção do
tribunal e de quem passava pelo local. Coordenadores do Sindjus realizaram um verdadeiro arrastão no tribunal, passando de sala em sala
conscientizando sobre a importância da
mobilização.
SÃO PAULO: Em frente ao Cartório da 1ª Zona
Eleitoral, ao som de vuvuzelas e de um panelaço,
os servidores festejavam a informação de que o
apagão da Justiça Eleitoral aconteceu em várias
cidades do país. Assim terminou o sexto dia de
Greve por tempo indeterminado e o terceiro de
apagão na Justiça Eleitoral no estado. A categoria
simplesmente ignorou o autoritarismo do presidente do TRE, que "militarizou" a região com um
excessivo contingente policial nas entradas dos
prédios. A presença da PM já intimidava, mas a
resposta dos servidores foi adesão à Greve. "Essa
é sem dúvida uma das maiores paralisações realizadas pelos colegas da Justiça Eleitoral nos últi-

mos anos", disse um dos grevistas.
RIO GRANDE DO SUL: Nesta quarta-feira,
primeiro dia da Greve de 48 horas pelo PCS,
cerca de 200 servidores do Judiciário Federal
fecharam a quadra onde se localizam o Anexo
do TRE e os cartórios eleitorais em Porto Alegre. O Apagão do Judiciário Federal segue hoje,
quinta-feira, aproveitando o final do prazo de
inscrição de candidaturas para as eleições municipais deste ano. Durante o ato, alguns políticos tentaram furar o bloqueio dos grevistas, sem
sucesso. O ex-prefeito de Porto Alegre, José
Fogaça, também foi dissuadido de entrar no
Anexo. "Estou aqui de curioso", disse ele, para
justificar sua presença no local. "Acho a manifestação totalmente justa".
GOIÁS: A Greve de 48 horas no Judiciário Federal em Goiás começou na quarta-feira com
forte adesão dos servidores. A maior participação está na Justiça Eleitoral, onde 97% dos
cartórios estão com os trabalhos paralisados.
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