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Sisejufe convoca

Todos do TRT no ato público
desta segunda-feira,
7 de junho, às 13h
A presidente em exercício do TRT,
Gloria Regina Ferreira Mello, de maneira antidemocrática, atacando um
direito constitucional dos trabalhadores, “estendeu” o ato 258, do presidente do TST, desembargador
Moura França, que determina o corte de ponto dos grevistas sem direito
à compensação. A extensão é absurda por várias razões: a) Os TRT’s são
independentes: em vários TRT’s os
presidentes editaram atos suspendendo prazos, declararam apoio à greve
e deliberaram por compensação após
o movimento; b) O ato, claramente
ilegal, que ataca instituto constitucional, não fala de TRT’s, mas tão somente do TST e sua extensão é incabível.
O ato manda cortar ponto dos grevistas, mas para a própria Administração grevista é aquele que não aparece o dia inteiro no trabalho – o que
não tem acontecido. Nesta segunda,

O Departamento Jurídico do
Sisejufe já está preparando
uma medida cautelar contra a
Presidência do TRT para
derrubar a extensão do ato.
Mas a nossa resposta tem de
ser política. Mais do que uma
guerra jurídica, temos de
mostrar nossa indignação,
diariamente, na porta do TRT.
e nos dias subsequentes, faremos atos
públicos de duas horas em defesa do
nosso PL 6613 e contra a tirania da
presidência do Tribunal. O presidente do TRT da 1ª Região, Aloysio Santos, em reunião logo após sua posse,
disse que jamais atacaria um direito dos
trabalhadores. Neste momento, ele
falta com sua palavra. E não adianta
terceirizar a culpa, dizendo que o ato
foi editado pela presidente em exercício: ambos agiram contra a organiza-

ção dos trabalhadores. Desde o início da greve, o Sindicato pede uma
audiência com o desembargador
Aloysio Santos, mas ele ignora nosso pedido.
Aristóteles dizia que todos nós temos nossa dike e nossa aidos. A dike
seria a nossa excelência, o nosso senso de dever, nossa arethe, nosso ethos
(senso ético) que nos faz agir da maneira correta. A aidos seria a vergonha diante da coletividade em não
defender algo que consideramos justo. Quando a coletividade assume
uma luta, ela é capaz de grandes sacrifícios ao reconhecer a justeza dessa luta. Nós reconhecemos a justiça
da nossa causa e a maneira correta
como o Sisejufe tem encaminhado as
reivindicações. Por conta disto, com
inteligência, vamos manter a greve.
Querem nos calar e nos intimidar.
O que conseguirão é nos fazer protestar diariamente, até a aprovação
do PCS.

Quarta, 9 de junho, 15h

Grande ato público unificado
de todos os Tribunais
Em frente à SJRJ na av. Rio Branco (Cinelândia). Participe!
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Sem punição, pararemos de 11h às 13h nesta segunda,
7 de junho. Convidamos todos os que estiveram
presentes no grande ato público de terça-feira,
1º de junho. Foram cerca de 400 servidores do TRT. Traga
sua buzina, seu apito. Vamos nos reunir, fazer apitaço
e cantar em “homenagem” à presidência do TRT.
Até nossa vitória final, com a aprovação do PCS
e a anulação do ato ilegal e antidemocrático!
Apesar de você
Chico Buarque (1970)
Hoje você é quem manda
Falou, tá falado
Não tem discussão
A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro chão, viu!
Você que inventou esse estado
E inventou de inventar
Toda a escuridão
Você que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar
O perdão
Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Eu pergunto a você
Onde vai se esconder
Da enorme euforia
Como vai proibir
Quando o galo insistir
Em cantar

Água nova brotando
E a gente se amando
Sem parar
Quando chegar o momento
Esse meu sofrimento
Vou cobrar com juros, juro!
Todo esse amor reprimido
Esse grito contido
Este samba no escuro
Você que inventou a tristeza
Ora, tenha a fineza
De desinventar
Você vai pagar e é dobrado
Cada lágrima rolada
Nesse meu penar
Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Inda pago pra ver
O jardim florescer
Qual você não queria
Você vai se amargar
Vendo o dia raiar

Sem lhe pedir licença
E eu vou morrer de rir
Que esse dia há de vir
Antes do que você pensa
Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Você vai ter que ver
A manhã renascer
E esbanjar poesia
Como vai se explicar
Vendo o céu clarear
De repente, impunemente
Como vai abafar
Nosso coro a cantar
Na sua frente
Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Você vai se dar mal
Etc. e tal

Driblar o injusto ato 258, transformar nossa indignação em protesto diário.
Todos ao ato público desta segunda, às 13h
De segunda a sexta da semana que vem,
atos no mesmo horário (das 11h às 13h), todos os dias.
Coloquem cartazes de “Estamos em Greve” em todos os locais de trabalho.

