Sexta, 18/09/2015-nº1342

TRF4 aﬁrma que, devido a fechamento da
folha, não haverá descontos em setembro
Sindicato buscará após a greve negociação dos dias parados
Rosane Vargas, Sintrajufe/RS

O coordenador Paulo Roberto Koinski
representou o Sintrajusc na reunião

Na tarde desta quinta-feira, 17, representantes dos três
Sindicatos do sul do país (Sintrajusc, Sintrajufe/RS e Sinjuspar/PR) reuniram-se com a
administração do TRF4 para
tratar do anúncio, pelo tribunal, de corte do ponto dos servidores em greve. O coordenador do Sintrajusc Paulo Roberto
Koinski foi acompanhado do
advogado da assessoria jurídica
Pedro Maurício Pita Machado.
Pela administração, estavam
presentes o presidente do TRF4,
desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado; o corregedor,
desembargador Celso Kipper; o
diretor-geral, Eduardo Pedone

de Oliveira; e o assessor da
presidência, João Zurlo Filho.
O presidente do TRF4 explicou que a determinação de corte,
aprovada no Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), é imperativa e
deve ser cumprida. No entanto,
informou que a folha de setembro já foi rodada, sem qualquer
corte, e que os eventuais efeitos da decisão do CNJ só ocorreriam em folha de pagamento
no mês de outubro. O desembargador aﬁrmou a disposição
do TRF4 para negociação dos
dias de paralisação após o ﬁm
da greve.
Uma nova reunião entre o
TRF4 e os sindicatos foi marcada para o dia 28 de setembro,
à tarde, depois da sessão do CNJ
do dia 22, que deve analisar pedido da Fenajufe de reconsideração da decisão liminar, depois
das assembleias gerais estaduais
dos sindicatos da 4ª Região e da
sessão do Congresso Nacional
que deve apreciar o veto ao PLC
28/15.

Ao aﬁrmarem que a extensão da greve se deve à intransigência do governo e STF, ao
não negociarem com a categoria, os dirigentes ressaltaram
que a categoria protocolou, há
mais de dois meses, pedido de
reunião com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski,
sem obter retorno.
Ao ﬁnal da reunião, Penteado aﬁrmou que está à disposição
e o tribunal, de portas abertas,
demonstrando disposição de
negociação ao ﬁnal do movimento.
A greve continua e esperamos todos os colegas no apagão
dos dias 21 e 22, para que sejamos vitoriosos na luta pela derrubada do veto e para garantir a
reposição salarial da categoria,
lembrando que para o dia 22
de setembro está marcada sessão do Congresso Nacional que
poderá apreciar o veto ao PLC
28/15.
Do Sintrajufe/RS com edição do Sintrajusc

Artigos debatem valorização dos técnicos
O SINTRAJUSC em breve
irá divulgar a data da Assembleia para atender as formalidades exigidas para a participação na XIV Plenária Nacional da
Fenajufe, nos dias 23, 24 e 25 de
outubro em João Pessoa, na Paraíba. Por hora alertamos que o prazo
de entrega de teses para a plenária

é 23 de setembro.
A pauta é: Regimento Interno;
Análise de Conjuntura; Balanço
da Greve e da Campanha Salarial
2015; Carreira (Valorização dos
técnicos - PL especíﬁco/discussão
na carreira); Plano de Lutas; Prestação de Contas (período de maio de
2013 a agosto de 2015) e Moções.

Para subsidiar a discussão em
torno do tópico Valorização dos
técnicos - PL especíﬁco/discussão
na carreira, o SINTRAJUSC, bem
como seu Núcleo dos Técnicos,
divulga no site um link especíﬁco
com artigos e debates sobre o tema
(lado direito do site, no banner
NÚCLEO DOS TÉCNICOS).

Administração do TRT-SC chama Sindicato
para falar sobre decisão do CNJ
A Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região solicitou a presença do
SINTRAJUSC, no ﬁnal da tarde
desta quinta-feira, 17, para tratar
da liminar concedida pelo CNJ
que determina o desconto dos
dias de greve dos servidores que
aderiram à paralisação em defesa
da reposição salarial da categoria.
O Presidente do Regional,
Desembargador Edson Mendes
de Oliveira, comunicou ao Sindicato, representado na reunião
pelas servidoras Denise Zavarize e Adriana Maria Ramos,
que o órgão foi citado nesta
quinta para cumprir, no prazo
de cinco dias, a decisão do CNJ.
Informou ainda que a ele só
cabia cumprir a decisão, razão
pela qual, a partir do dia 22 de
setembro, irá efetuar o corte dos
salários.
Esclareceu que, no seu entendimento, a decisão é ex nunc e,
como a folha deste mês já está ﬁnalizada, todo e qualquer desconto dos dias a partir do dia 22 de
setembro, caso não seja ﬁrmado

acordo satisfatório com a categoria, só será feito no mês de outubro.
Diante deste comunicado, a
Assessoria Jurídica do Sindicato
foi contatada e já está tomando
as precauções necessárias para
a defesa do direito de greve dos
servidores.
Como a previsão da categoria é de vitória no dia 22, foi
pré-agendada reunião com a Administração do TRT para dia 30
de setembro, às 14 horas, com
o objetivo de discutir o acordo
referente aos dias parados. A
reunião apenas se concretizará

caso efetivamente, naquela data,
a categoria já tenha ﬁnalizado o
movimento.
Transpareceu, na conversa
desta quinta, que há um intuito
desta Administração de respeito ao direito de greve e predisposição ao diálogo com os servidores para avançar na negociação
dos dias parados ao término do
movimento.
A greve continua e esperamos
todos os colegas no apagão dos
dias 21 e 22, para que sejamos vitoriosos na luta pela derrubada do
veto e para garantir a reposição
salarial da categoria.
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