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Luto no TRT

Servidores contra
o aumento da jornada
A regulamentação pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro
de uma jornada maior do que a anteriormente praticada está revoltando os
servidores. Por isso, num movimento espontâneo, os trabalhadores desse tribunal vão vestir luto no dia 11 de março como protesto pela atitude unilateral da administração do TRT.
Na contramão da maioria dos tribunais do Brasil, como o TST, que resolveu regulamentar 7 horas inclusive no
edital do seu concurso público, ou como
os TRTs de Campinas e Belém (7 horas),
ou os TRTs de Brasília, Rio Grande do
Sul e Minas Gerais (6 horas), o TRT-RJ
resolveu regulamentar a jornada de trabalho entre 7 horas (para servidores
sem FCs) e 8 horas (servidores com FC),
exigindo ainda a comprovação da hora
de almoço no meio do expediente, o
que aumenta a permanência no Tribunal para 8 e 9 horas.
Diante disto o Sisejufe fez quatro as-

sembléias (três setoriais e uma geral),
um abaixo-assinado e encaminhou um
pedido administrativo pelas 6 horas de
jornada. Os servidores então, espontaneamente, resolveram promover o protesto de terça-feira, 11 de março. O sindicato, solidário e parceiro nesta luta,
conclama a que todos os trabalhadores do TRT-RJ compareçam nesse dia de
negro (cor de luto).
Veja a nota dos servidores
da 49ª VT-RJ.
“Colegas,
Estamos de luto pela perda de um
horário nobre em que muitos sempre
apareceram bem na fita, com desempenhos corretos, competentes, brilhante até, nessa difícil e extenuante arte
do exercício funcional nas Varas do
Trabalho. Nós, esse elenco de coajuvantes, vamos vestir preto na próxima terça-feira, dia 11.03.2008 para, com o
apoio e o aplauso de quem quiser aderir, demonstrar o nosso pesar. – Colegas da 49ª VT/RJ”

MAIS NOTÍCIAS? Portal Sisejufe: http://sisejuferj.org.br

Aprenda Português quase de graça!
Curso de Sintaxe da Língua Portuguesa
com o professor Waldemar Pedro Antônio, mestre
em Letras, com 30 anos de experiência.
As aulas serão às sextas-feiras, de 8h às 11h
Início dia 14 de março de 2008.
Venha atualizar seu conhecimento na norma culta
da Língua Portuguesa.
Serão discutidos também os programas dos principais
concursos públicos.
As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico:
formacao@sisejuferj.org.br ou no tel.: 2215-2443
Para sindicalizados o valor é de R$10; para dependentes, R$30.
Curso válido para Adicional de Qualificação

Venha aprender Inglês no Sisejufe
Segundas e quartas-feiras de 9h30min às 11h
Aulas dinâmicas com ênfase em conversação
Primeiro módulo: Básico para iniciantes
Mensalidades reduzidas
Sindicalizados e dependentes diretos
R$30,00
Não sindicalizados: R$100,00
Convidados: R$50,00
Mais informações: www.sisejuferj.org.br
ou pelo telefone: 2215-2443 com Roberto
Local: Sisejufe - av. Pres. Vargas, 509/11º andar – Centro/RJ

3º Sarau Judicial Cool
Sexta-feira – 4 de abril – 19h
no auditório do Sisejufe
av. Presidente Vargas, 509/11º andar
Inscrições: formacao@sisejuferj.org.br

Participe!

