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Para ampliar o espaço democráti-
co, a diretoria do Sintrajud atendeu 
o pedido de  servidores e prorrogou 
o prazo de inscrição para delegados 
ao 8º Congresso Estadual do Sintra-
jud, que acontece entre os dias 23 e 
26 de março. Todo servidor que fez 
sua sindicalização até o dia 15 de fe-
vereiro pode inscrever-se como de-
legado até a sexta-feira, 17, às 19h. 
As inscrições podem ser feitas pelo 

site do sindicato
O prazo para inscrição de teses 

também foi prorrogado. Agora, os 
servidores têm até esta quarta-feira, 
15, para enviar suas teses. 

As teses são consideradas contri-
buições ao debate. A partir delas, os 
grupos de trabalho elaboram propos-
tas de resoluções sobre os temas que 
compõem a pauta do 8º Congresso. 
As teses serão aceitas apenas por es-

crito, observando o temário do Con-
gresso e deverão ser enviadas para o 
e-mail: sintrajud@sintrajud.org.br. 

A abertura do 8º Congresso será 
dia 23 de março, às 19h, no auditório 
do Sintrajud (Rua Antonio de Godoy, 
88, 15ª andar). Os debates em plená-
rias e grupos de trabalho vão até o dia 
26, no Hotel Terras Altas (Rodovia 
Régis Bittencourt, Km 292,5 - Itape-
cerica da Serra – SP).

Sobre o Congresso
O Congresso do Sintrajud é um mo-

mento importante para aprofundar o 
debate sobre os temas de interesse da 
categoria. Como instância máxima de 
deliberação, o Congresso proporciona 
um espaço para a reflexão e para avaliar a 
situação da categoria, bem como a atua-
ção do sindicato. É onde são formuladas 
as diretrizes para o próximo período de 
mobilização, além de decisões imediatas.

para defender nossos direitos!
Os servidores do Judiciário Federal 

em São Paulo vão paralisar suas ativi-
dades por 24 horas na próxima quar-
ta-feira, 15, em protesto contra a refor-
ma da Previdência (PEC 287/2016), a 
reforma trabalhista e outras propostas 
do governo Temer que atacam os di-
reitos dos trabalhadores. 

A paralisação foi aprovada na as-
sembleia geral que a categoria realizou 
na quarta-feira, 8 – Dia Internacional 
de Luta da Mulher Trabalhadora –, 
em frente ao Fórum Pedro Lessa da 
Justiça Federal.

Com a decisão, os servidores do Ju-
diciário Federal juntam-se a várias ou-
tras categorias que já anunciaram gre-
ves e paralisações contra a PEC. Em 
São Paulo, trabalhadores do Metrô, dos 
Correios, da USP, professores estaduais 
e municipais, químicos, metalúrgicos 
e servidores municipais já anunciaram 
paralisação de 24 horas no dia 15.

O sindicato dos condutores de São 
Paulo também anunciou paralisação, 
da 0h às 8h. No período, será realizada 
uma assembleia que poderá ampliar o 
período de paralisação dos motoristas e 
cobradores de ônibus na cidade.

Além das paralisações, os servidores 
do Judiciário Federal participarão da 
grande manifestação convocada pelas 
centrais e entidades sindicais contra a 
Reforma da Previdência, programada 
para as 16h do dia 15, na Avenida Pau-
lista. Os servidores públicos federais vão 
distribuir uma carta aberta à população 
esclarecendo o que está em jogo e reba-
tendo as mentiras propagadas pelo go-
verno sobre a reforma da Previdência.

Teses sobre os temas que serão debates no evento devem ser enviadas até quarta-feira, dia 15

Inscrições para o congresso do Sintrajud terminam nesta sexta, 17

Servidores vão parar por 24h para protestar contra as reformas de Temer

PARTICIPE DO ATO UNIFICADO CONTRA 
A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

16h, na Av. Paulista

Dia 15 tem greve
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