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SISEJUFE CONVOCA
RODADAS DE ASSEMBLEIAS POR LOCAL DE TRABALHO

O ano de 2011 começou
com a necessidade da cate-
goria voltar a se mobilizar
em defesa dos seus direitos.
Desde o dia 10 de janeiro,
a total ausência de condi-
ções de trabalho nos prédi-
os da JF Rio Branco e JF Ve-
nezuela só se comparava ao
caos no TRT Lavradio. A
pane dos sistemas de refri-
geração das JF’s Rio Bran-
co e Venezuela levou os ser-
vidores a “cozinhar” em al-
tas temperaturas – tudo pela
falência na manutenção.
Junto a isso, elevadores pa-
rados e mal conservados co-
locam em risco os usuários
e os servidores na JF Vene-
zuela e no TRT da Augusto
Severo. Isso levou o sindica-
to a protestar formalmente
contra as péssimas condições
de trabalho e o descaso dos
administradores frente aos ris-
cos. Nossa mobilização for-
çou as Administrações a se
pronunciarem e buscar solu-
ções, embora ainda não te-

nhamos resultados definitivos
para os problemas.

Por outro lado, a decisão
do CNJ de ampliação do
atendimento para o horário de
9h às 18h está sendo obriga-
toriamente implantada no
TRF2, anunciando a possibi-
lidade de colapso nas condi-
ções de trabalho e de presta-
ção jurisdicional com quali-
dade. A implantação da jor-
nada sem uma anterior repo-
sição da defasagem de pes-

soal nas varas, a imposição
ao administrativo sem ana-
lisar a sua real produtivida-
de nesse novo formato de
atendimento, é um dos mui-
tos problemas que é preci-
so enfrentar.

O que isso tem a ver com
a discussão do PL 6613?
Tudo!  A aprovação do PL é
a porta para uma reposição
salarial que dará a tranquili-
dade para voltarmos à luta
pelos elementos de carreira
que irão tratar dos problemas
levantados aqui. Precisamos
de reposição salarial, preci-
samos de qualidade na rela-
ção com o trabalho e de uma
jornada digna.

Por isso, convocamos os
servidores para a rodada de
assembleias por local de tra-
balho que antecederá a As-
sembleia Geral de tirada de
delegados para a Reunião
Ampliada da FENAJUFE, em
março, para discutirmos
essas questões e a mobili-
zação nacional.

MOBILIZE-SE!MOBILIZE-SE!MOBILIZE-SE!MOBILIZE-SE!MOBILIZE-SE!
PPPPPARTICIPE!ARTICIPE!ARTICIPE!ARTICIPE!ARTICIPE!

Quarta-feira, 23/2
12h – JF Rio Branco
Quarta-feira, 23/2

13h – TRF (Rua do Acre)
Quinta-feira, 24/2

12h – JF Av. Venezuela
Quinta-feira, 24/2

15h – TRE Sede
Sexta-feira, 25/2

11h – TRT Lavradio

*É HORA DE RETONAR À MOBILIZAÇÃO PELO PL 6613/2009 *AMPLIAÇÃO DA JORNADA
DE TRABALHO NA JUSTIÇA FEDERAL: MELHORIA OU COLAPSO? *CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

DE TRABALHO: O CAOS NA INFRAESTRUTURA E NA MANUTENÇÃO DOS  PRÉDIOS DA JF
(RIO BRANCO E VENEZUELA)  E DO TRT DA AUGUSTO SEVERO.


