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ASSEMBLÉIA GERAL NA CAPITAL
6 de julho, segunda-feira, às 17 horas, no hall da Justiça Federal
7 de julho, terça-feira, às 13 horas, na rampa do TRT

Cúpula do Judiciário joga água
fria no Plano de Carreira
Filiados e dependentes aproveitam nova sede social do Sindicato

Daremos resposta no dia 8 de julho, quarta-feira!
Há oito meses uma Comissão Interdisciplinar no STF discute o que seria o Plano de
Carreira dos servidores do Judiciário. Havia até mesmo uma
minuta de anteprojeto, já divulgada à categoria.
Pois na semana passada a
discussão foi ignorada pelos Diretores Gerais dos Tribunais Superiores, representantes da cúpula do Judiciário. Eles apresentaram outra proposta, com
questões financeiras duvidosas
e que deixam de lado todo o
acúmulo de temas tratados do
ano passado para cá e que efetivamente tocavam em pontos

fundamentais para termos uma
Carreira de verdade.
AGORA, PARA MOSTRAR QUE VAMOS LUTAR
POR CARREIRA, TEMOS
QUE PRESSIONAR! NO DIA
8 DE JULHO, QUARTAFEIRA, ESSA LUTA TEM
QUE APARECER!
Em Criciúma, os servidores
decidiram que, além de parar o
trabalho durante uma hora, irão
conversar com a população sobre a luta pela Carreira e o que
isso significa na melhoria da
prestação jurisdicional. Na paralisação de uma hora os servidores também irão estudar as

propostas de Carreira. Em
Chapecó e Blumenau, os servidores decidiram que a paralisação será das 13 às 14 horas.
Temos que aproveitar o Dia
8 para aprofundar a discussão
sobre os projetos. Convocamos
todos os servidores para, em
seus locais de trabalho, analisar as armadilhas contidas na
proposta da cúpula do STF e
que colocam em risco a paridade entre ativos e aposentados, a valorização do salário
efetivo e a regulamentação da
Carreira que os servidores
construíram e defenderam ao
longo de dois anos.

CONFIRA AS DUAS PROPOSTAS (A DOS DIRETORES GERAIS E A
CONTRAPROPOSTA DA COMISSÃO) acessando a página do SINTRAJUSC
www.sintrajusc.org.br (acesso aos filiados)
www.sintrajusc.org.br

