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Curta nossa página no Facebook 
www.facebook.com/Sintrajud

Jesus Carlos

A greve dos servidores do Ju-
diciário Federal em São Paulo está 
suspensa, mas o estado de greve é 
mantido, com um Apagão na pró-
xima sexta-feira, 3. No mesmo dia, 
haverá um ato no TRE às 12h, e 
uma nova assembleia, às 14h, que 
vai avaliar a continuidade da mobi-
lização e eventuais fatos novos em 
relação ao projeto salarial.

Depois da assembleia, os ser-
vidores seguirão para um ato no 
TRF-3, na Avenida Paulista, para 
protestar contra a liminar expedida 
no último domingo pelo desembar-
gador do TRF-3 Cotrim Guimarães. 
A liminar, veiculada pela mídia, 
proibiu os servidores do TRE de en-
trarem em greve, sob pena de multa 
de R$ 300 mil por dia ao sindicato, 
entre outras punições.

“Foi a decisão mais abusiva e 
restritiva ao direito de greve que já 
se abateu sobre os trabalhadores”, 
disse Adilson Rodrigues, diretor 
da Fenajufe, durante a assembleia 
que aprovou os próximos passos da 
mobilização.

Realizada em frente ao prédio 
do TRE na rua Francisca Mique-
lina, a assembleia reuniu centenas 
de servidores das Justiças Federal e 
Trabalhista, da capital, do interior 
e da Baixada Santista, além dos co-
legas da Eleitoral.

Greve é suspensa, mas 
mobilização continua

Servidores mantêm estado de 
greve e marcam atos no TRT, 
TRF-3 e TRE, com Apagão do 

Judiciário na sexta-feira, 3

Já nesta quarta-feira, 1º de outu-
bro, um ato público diante do TRT-
2, às 12h, prestará homenagem ao 
servidor e diretor de base do Sintra-
jud Edélcio Ribeiro, morto na sema-
na passada.  O ato marcará também 
o repúdio da categoria ao comporta-
mento da administração do TRT-2, 
que manteve o Tribunal funcionan-
do enquanto o corpo do servidor ja-
zia no próprio local de trabalho. 

Provocações
A assembleia desta terça-feira 

começou sob tensão, insuflada por 
um policial militar à paisana, que 
queria impedir a ocupação da fren-
te do TRE. Ele chegou a discutir 
com diretores do sindicato, mas os 
servidores se mantiveram firmes na 

decisão de não aceitar provocações.
Afrontados e aviltados pela li-

minar, os servidores do Eleito-
ral entraram para o trabalho sob 
aplausos, antes de encerrada a as-
sembleia. “Vamos trabalhar porque 
somos responsáveis, mas a festa 
da democracia não será uma festa 
para nós”, lamentou uma servidora 
do TRE, referindo-se ás eleições do 
próximo domingo.

Nesta semana, os servidores do 
TRE vão realizar “apitaços” dia-
riamente antes de entrar para o 
trabalho, durante quinze minutos, 
das 11h45 às 12h, na quarta e na 
quinta-feira. Na sexta-feira, em-
bora não participem do Apagão, 
os colegas do Eleitoral estarão na 
assembleia.

30.09.14 - Servidores em frente ao TRE decidem continuar mobilização



Sindicatos de todo o país pu-
blicaram nesta terça-feira (30) 
notas de solidariedade à luta dos 
servidores do TRE-SP, que tive-
ram o direito de greve ameaçado.

O Sindicato dos Servidores da 
Justiça Federal e Eleitoral do Para-
ná (Sinjuspar) disse que “os servi-
dores do judiciário federal não são 
considerados pelos nossos gover-
nantes e administradores priorida-
de na escala da estrutura do esta-
do” e repudia “qualquer tentativa 
de cerceamento da democracia”.

Já o Sindicato dos Servidores do 

Poder Judiciário Federal em Goiás 
(Sinjufego) defende que “o Poder 
Judiciário abra imediatamente as 
negociações com o Executivo para 
resolver esse impasse o quanto an-
tes, em vez de simplesmente cassar 
o direito de greve dos servidores e 
multar o sindicato.”

Para o Sindjus/DF, a decisão 
de proibir judicialmente a greve 
dos servidores enfraquece ainda 
mais a autonomia do Poder Judi-
ciário. “Ao impedir o direito de 
greve de servidores que estão há 
oito anos sendo sucateados pela 

política de arrocho do governo 
federal, o Judiciário marca um 
tremendo “gol contra” entregan-
do o jogo para o Executivo.”

Já o Sindicato dos Trabalha-
dores do Judiciário Federal no 
Rio Grande do Sul (Sintrajufe/
RS), além de enviar um de seus 
diretores para a assembleia em 
São Paulo, divulgou em suas 
redes sociais um cartaz com os 
dizeres: Todo apoio aos servi-
dores do TRE-SP. Aos juízes, 
auxílio-moradia; Aos servidores 
repressão. Basta de Desrespeito!

Nesta quarta-feira (1), entre 
12h e 13h, os servidores da Justiça 
Trabalhista prestarão homenagem 
ao colega Edélcio Ribeiro, falecido 
tragicamente em 25 de setembro, 
dentro da sede do TRT-2.

Ativista sindical de todas as horas, 
Ribeiro foi um dos fundadores do 
Sintrajud. Ele era agente de seguran-
ça do tribunal trabalhista há 23 anos 
e estava às vésperas de se aposentar.

O ato em homenagem ao colega 
será também uma forma de criti-
car a presidência do TRT-2 que se 
negou a suspender o expediente, 
mesmo com a tragédia envolvendo 
o falecimento de Ribeiro.

Organizado pelo Facebook por 
servidores da Justiça Trabalhista, a 
homenagem pretende “repudiar a 
atitude da administração do TRT 
da 2ª Região pela não suspensão 
dos trabalhos no dia do ocorrido”.

Mas a manifestação dos colegas 
tem o objetivo de chamar atenção 
para as condições de trabalho e a 

Ato em homenagem a Eldécio Ribeiro 
será nesta quarta-feira (1), no TRT-2

Evento será entre 12h e 13h. Missa de Sétimo Dia acontece na Igreja São Judas, às 20h

A missa de 7º dia em homenagem a Edélcio Ribeiro será na igreja São 
Judas Tadeu, às 20h. A igreja fica próxima da estação São Judas do Metrô.

Missa de 7º dia em homenagem ao Ribeiro

Sindicatos demonstram solidariedade 
aos servidores do TRE-SP

saúde de todos os servidores. Por 
isso, a homenagem também servirá 
para cobrar da administração “da-

dos do setor médico ao Sintrajud”. 
A ideia é cobrar do TRT-2 ações de 
saúde laboral eficazes.
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