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Sisejufe: sindicato de luta!

Servidores do Judiciário Federal se mobilizam
em assembléia no Dia Nacional de Lutas

Os servidores do Judiciário Federal vão fazer sua
parte na luta nacional pela redução da jornada de
trabalho. Solidários à luta da CUT pela jornada de
40 horas semanais, os servidores do Judiciário Fe-
deral no Rio de Janeiro estão construindo a pró-
pria luta pela redução da jornada para 30 horas
semanais. Tivemos avanços nas negociações nas
Justiças Federal e Eleitoral, de 1ª e 2ª Instâncias.
No TRT, a intransigência da presidente do tribu-
nal não nos permitiu avançar na negociação. É
hora de mobilizar toda a categoria, por isso o Sise-
jufe convoca todos os servidores de todos os tri-
bunais para a Assembléia Geral do dia 28 de maio
– sem luta, não alcançaremos a jornada de 6 horas
diárias. O sindicato também conclama a todos os
colegas do TRT a vestirem luto na quarta-feira, 28
de maio, em protesto contra a postura da desem-
bargadora Doris Castro Neves que não admite ne-
gociar quaisquer melhorias nas condições de tra-
balho dos servidores. No dia 28 de maio, de Norte
a Sul do país, trabalhadores e trabalhadoras repre-

sentando os mais diversos ramos e categorias es-
tarão mobilizados em defesa da redução da jorna-
da de trabalho sem redução de salário e pela ratifi-
cação das Convenções 151 e 158 da OIT – Orga-
nização Internacional do Trabalho. Atos públi-
cos, paralisações e passeatas, convocadas pela
CUT, serão realizadas em todo o país, de forma a
mobilizar a sociedade brasileira e sensibilizar o
Congresso Nacional para a aprovação de medi-
das que representam melhorias efetivas nas rela-
ções de trabalho de milhões de homens e mulhe-
res. Além de gerar mais de dois milhões de empre-
gos, a redução da jornada vai gerar saúde e qualida-
de de vida, já que possibilita ao trabalhador e à
trabalhadora, mais tempo para o estudo, lazer,
descanso e convívio familiar. Além disso, esta-
mos lutando pela ratificação da Convenção 151,
que estabelece o direito à negociação coletiva no
serviço público, e pelo Projeto de Lei 319, que
corrige falhas na regulamentação do nosso últi-
mo Plano de Cargos e Salários (PCS).

Pauta
1) Luta pela redução da jornada de trabalho para 6 horas diárias

2) Projeto de Lei 319 – Adicional de Qualificação dos técnicos judiciários
3) Eleições delegados(as) para a 8ª Plenária Estadual da CUT/RJ

Quarta-feira, 28 de de maio de 2008, às 12h
Em frente à Justiça Federal, avenida Rio Branco nº 243

Assembléia Geral


