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facebook.com/Sintrajud
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Neste sábado, 16, tem assembleia 
no Sintrajud. Os servidores vão ele-
ger os delegados para o  3º Congresso 
da CSP-Conlutas e discutir os limites 
e critérios para a contribuição finan-
ceira do Sindicato aos movimentos 
sociais, estudantis e sindicais.

A discussão desse tema foi apro-
vada no último Congresso do Sintra-
jud, realizado em março.

O 3º Congresso da CSP-Conlutas, 

marcado para 12 a 15 de outubro,  
deverá apontar novas perspectivas 
de organização da Central, num mo-
mento em que a luta contra as refor-
mas do governo Temer (PMDB) e de 
seus aliados exigem a unificação da 
classe trabalhadora e dos movimen-
tos populares. 

A busca dessa unidade orientou 
a Central durante seus mais de dez 
anos de história.

Assembleia elege delegados ao Congresso da CSP-Conlutas
Servidores se reúnem no sábado, 16, e também vão discutir contribuição do Sintrajud a entidades

Quando: Sábado, 16 de setembro, às 14h
Onde: auditório do Sintrajud (Rua Antonio de
Godoy, 88 – 15º andar) 
Pauta:  • Calendário de mobilização
• Eleição de delegados para o 3º Congresso da 
   CSP-Conlutas
• Contribuição financeira do Sintrajud para
   movimentos sociais, estudantis e sindicais
• Outros assuntos

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os servidores do Judiciário Federal fa-
zem nesta quinta-feira, 14, uma série de 
paralisações, atos, assembleias e mani-
festações contra as medidas do governo 
Temer (PMDB) que retiram direitos dos 
trabalhadores e promovem um verdadei-
ro desmonte do serviço público. 

Serão alvo dos protestos as reformas da 
Previdência e trabalhista, o aumento da 
contribuição previdenciária do funciona-
lismo, os projetos que pretendem facilitar a 
demissão de servidores públicos e a lei que 
amplia a terceirização, entre outros ataques.

A mobilização vai reunir outras cate-
gorias de servidores e de trabalhadores da 
iniciativa privada.

Servidores vão às ruas no dia 14
Categoria se mobiliza contra retirada de direitos e desmonte do serviço público

Servidores do TRF-3 e da JF de parte do estado têm 
até esta sexta-feira, 15, para entrar na ação judicial do 
Sintrajud contra o aumento do plano de saúde da Amil. 
A medida, aprovada em assembleia, é uma das iniciativas 
do Sindicato para contestar o aumento de até 47% nas 
mensalidades, que já tiveram reajuste de 19% em março.

Para participar da ação, o servidor deve encaminhar 
os documentos ao departamento jurídico do Sindicato. 
Quem não é filiado, pode se sindicalizar e ser representa-
do no processo.

O Sindicato entregou à presidente do TRF-3, desem-
bargadora Cecília Marcondes, requerimento de informa-
ções sobre a execução orçamentária do Tribunal e sobre 
o contrato com a Amil.

Também foi entregue um abaixo-assinado com mais 
de 1.600 assinaturas para que o TRF-3 peça mais verbas (*) disponíveis no site do Sindicato

Cópia do Carteira Funcional ou cópias do RG e CPF
Cópias dos contracheques de julho e agosto
Autorização (*)
Termo de ciência (*)

Documentos para entrar na ação:

Enviar para o departamento jurídico do Sintrajud até 15 de setembro

TRF-3/JF: entre na ação contra o aumento da Amil
Prazo para encaminhar documentos ao Sintrajud vai até dia 15

para a assistência médica, a exemplo de outros tribunais 
e órgãos federais que pediram crédito suplementar para 
seus orçamentos. 

Mais de um mês depois, o Tribunal negou os pedidos 
e  não apresentou os dados que justificariam o reajuste.

Agenda:
TRF-3/JF – paralisação de 2h, a partir das 14h, e ato no Fórum 
Pedro Lessa

TRT – paralisação de 24h e concentração às 10h no Fórum Ruy 
Barbosa (servidores vão se juntar ao ato no Pedro Lessa)

TRE – assembleia às 14h, com discussão sobre Reforma da Pre-
vidência e convênio médico. Haverá palestra do economista 
Washington Moura Lima sobre a reforma e sobre o orçamento 
do Tribunal para benefícios.


