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TRF-3 e JF

Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud
twitter.com/Sintrajud
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Dia 19, 14h, Assembleia
Setorial no Fórum Pedro Lessa

11/10/11 - Assembleia
no Fórum Pedro Lessa

Servidores do interior podem mandar suas propostas até terça-feira, 18,
para o email sintrajud@sintrajud.org.br.
Todas as propostas serão apreciadas na assembleia.
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Participe da Assembleia Setorial da JF,
JEF e TRF no dia 19
Atividade será às 14h, no Fórum Pedro Lessa e será transmitida ao vivo
pela página do Sintrajud no Facebook
Para consultar a categoria em relação a pauta de reivindicações, a nova
diretoria do Sintrajud está convocando todos os servidores do TRF, JF e
JEF para uma assembleia setorial, que
acontecerá na quarta-feira, 19, às 14h,
no Fórum Pedro Lessa.
O objetivo é discutir as demandas dos servidores, inclusive as que
serão levadas para debate na audiência com a presidente do TRF-3,
desembargadora Cecília Marcondes, solicitada pelo Sindicato.
Entre os pontos que queremos
discutir com a categoria, está a mobilização por melhores condições
de trabalho, o combate ao assédio
moral, plano de saúde, a redução
da jornada de trabalho para 6 horas, e outras demandas específicas
da categoria, como a resolução 219
do CNJ. Além disso, vamos debater
sobre os reflexos da Reforma Trabalhista (aprovada no Senado) e a luta
contra a Reforma Previdenciária,
propostas pelo governo.
A primeira vista, pode parecer
que as reformas e o ajuste fiscal
atingem apenas os trabalhadores da
iniciativa privada, mas na verdade,
o objetivo é aumentar o desmonte
do serviço público. Em menos de
um ano da aprovação da Emenda
Constitucional 95, que limita o teto
dos gastos públicos, já estamos sofrendo com a não reposição do qua-

Kit Gaion

25/10/11 - Assembleia no TRF-3
dro de servidores na Justiça Federal
e o expressivo aumento de trabalho
com a implantação do PJe
A sobrecarga de trabalho e o
avanço do assédio moral nos setores estão adoecendo cada vez mais
a categoria. Não podemos deixar
isto acontecer. Na Federal temos
uma história de lutas que nos orgulha. Fizemos grandes greves no
TRF, JF e JEF que garantiram várias
conquistas. No entanto, nas últimas
mobilizações da nossa categoria,
nossa participação diminuiu muito.

É hora de voltarmos à luta em defesa dos nossos direitos e por melhores condições de trabalho!
O TRF-3 é um dos maiores tribunais do país e a nossa participação nas lutas é decisiva para manter
nossos direitos e resistir aos profundos ataques que estão contidos nas
reformas do governo e do Congresso Nacional.
Por isso, convidamos todos os servidores para a assembleia setorial, vamos juntos retomar nossa capacidade
de lutar e defender nossos direitos!

Interior também pode
mandar propostas

Reunião sobre o Plano
de Saúde

Para garantir a participação dos colegas de todo o
estado, a diretoria receberá as proposta dos servidores
que não conseguirem estar presentes na assembleia
até o dia 18 de julho. Os servidores podem enviar suas
propostas para o email sintrajud@sintrajud.org.br.
Todas as sugestões recebidas serão apreciadas e
votadas durante a setorial que será transmitida ao vivo
pela página do Sintrajud no Facebook.

Representantes do Sintrajud irão participar
de uma reunião junto a diretoria geral do TRF
sobre o plano de saúde. A reunião acontecerá
na terça-feira, 18, às 15h30, e terá a presença
do economista Washington Moura, assessor
do Sintrajud. As informações sobre esta reunião serão debatidas na assembleia do dia 19.

