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 O problema é que, com base no atual PCS, em 15 anos o servidor

do Judiciário galga todos os degraus da tabela. Depois, pára. Se faltar

muito tempo para se aposentar, ficará anos estacionado na mesma

posição. Para mudar isso, só fazendo outro concurso público. Por

isso a Carreira é fundamental.

O SINTRAJUSC convida você a discutir Carreira

e Saúde no dia 13 de setembro, a partir das 8h30,

no auditório da Justiça Federal.

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO NO SINDICATO

seminarioestadual@sintrajusc.org.br

Você sabia?

Com a Reforma da

Previdência, o servidor

público precisa ficar

mais tempo na ativa.

Convite

Venha discutir Carreira,
Redução da Jornada de Trabalho e Saúde
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O Seminário Estadual sobre Carreira, Redução de Jornada de Trabalho e Saúde

será realizado no dia 13 de setembro, sábado, das 8h30 às 18h, no auditório

da Justiça Federal em Florianópolis.

Programação

8h30 – Assembléia Geral Extraordinária com a seguinte pauta: 1 - autorização

para o uso do Fundo de Mobilização e Greve para fazer frente às despesas

com os Seminários sobre Carreira; 2 - Eleição dos membros da Comissão

Eleitoral para a Eleição no SINTRAJUSC

9h30 – Conferência “Adoecimentos e doenças do trabalho contemporâneo: o

caso do trabalho e dos trabalhadores públicos, em especial do Judiciário”, com

o médico Herval Pina Ribeiro, doutor em Saúde Pública pela Universidade de

São Paulo, seguida de debate

12h – Almoço

13h30 - Palestra com o assessor jurídico da Fenajufe Pedro Maurício Pitta

14h30 – Debate e sistematização da proposta de Santa Catarina sobre

Carreira


