SEXTA É DIA DE GREVE!

Míriam Abreu

E DE SABER MAIS SOBRE A
REESTRUTURAÇÃO NOS TRIBUNAIS
13 horas - concentração
no prédio das Varas do Trabalho

CCJ aprova relatório
da reforma trabalhista
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado aprovou na noite de quarta-feira, 28, após 14
horas de sessão, o relatório da reforma trabalhista,
que altera profundamente as relações de trabalho no
Brasil. O texto é uma das apostas do presidente
Michel Temer para se salvar em meio às denúncias
de corrupção que sofre.
O relatório aprovado é do senador Romero Jucá
(PMDB-RR), líder do governo no Senado, que não
prevê nenhuma alteração no duro texto enviado pela
Câmara. Para acelerar a votação e evitar mais
desgaste, o Palácio do Planalto prometeu aos
senadores alterar os pontos polêmicos da reforma
trabalhista por meio de uma medida provisória.
O texto foi aprovado por 16 votos a 9, com uma
abstenção. O senador catarinense Paulo Bauer
(PSDB), com seu voto, traiu os trabalhadores.
Agora, a nossa resposta será dada amanhã, na Greve
Geral que vai parar o país. Os trabalhadores
organizados irão às ruas para travar o maior ataque já
visto aos nossos direitos.
Juntos, já estamos travando o calendário da
reforma da Previdência. E a reforma trabalhista, com
nossa luta, agora tem que ser barrada no Plenário do
Senado. Com informações da Carta Capital
A favor da reforma trabalhista
- Jader Barbalho (PMDB-PA)
- Romero Jucá (PMDB-RR)
- Simone Tebet (PMBD-MS)
- Valdir Raupp (PMDB-RO)
- Marta Suplicy (PMDB-SP)
- Paulo Bauer (PSDB-SC)
- Antonio Anastasia (PSDB-MG)
- José Serra (PSDB-SP)
- Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
- Maria do Carmo Alves (DEM-SE)
- Roberto Rocha (PSB-MA)
- Benedito de Lira (PP-AL)
- Wilder Morais (PP-GO)
- Armando Monteiro (PTB-PE)
- Eduardo Lopes (PRB-RJ)
- Cidinho Santos (PR-MT)

Resolução 219 prioriza
o “te vira com o que tem”

O Sintrajusc convidou para vir a
Florianópolis o técnico judiciário do TRT-RJ
Amauri Pinheiro, diretor do Sisejufe-RJ. Ele
fará palestra na sexta-feira, 30, às 13h15, no
prédio das Varas do Trabalho (avenida Beira-mar
Norte), dentro da programação da Greve Geral.
Amauri falará sobre os impactos da Resolução 219 do CNJ, que reestrutura o Judiciário e
traz consequências para os servidores. Na
Ampliadinha da Fenajufe de 10 de junho, ele
apresentou estudo que mostra as armadilhas da
resolução.
Aproveite mais esta oportunidade de esclarecer dúvidas e entrar na luta contra mais uma
medida que afeta a categoria.
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