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Acesse sisejufe.org.br

Grande Ato Unificado
pela Redução da Jornada

No TRF da Rua do Acre
Quinta-feira, 18 de setembro, 13h

A hora é agora! A luta pela redução da
jornada para 6 horas chegou num ponto
crucial. É fundamental que cada servidor
do Judiciário Federal esteja presente na
manifestação do próximo dia 18 de
setembro, no TRF da rua do Acre. Cada
servidor precisa estar mobilizado nas
ações que buscam dar visibilidade a essa
luta, já que a redução da jornada, que
seria discutida na reunião de setembro
do Pleno do TRF, foi retirada de pauta a
pedido da Associação dos Juízes Federais
(Ajufe-RJ). Diante disso, é preciso que
os servidores do Judiciário Federal
assumam a responsabilidade de defendar
a jornada de 6 horas com mobilização e
convencimento daqueles que ainda são
refratários a esse avanço. Hoje, TODOS
OS TRIBUNAIS SUPERIORES TÊM
JORNADAS REDUZIDAS. A jornada
reduzida e contínua tem o mérito de
fazer confluir os interesses, tanto dos
servidores, como da própria
Administração: no caso dos servidores,

pelo tempo livre de que poderemos
usufruir, utilizando-o em nossa
capacitação e crescimento profissionais,
lazer, cultura e convívio familiar. No caso
da Administração, porque contará com
profissionais mais produtivos porque
mais saudáveis (física e mentalmente),
com maior capacidade de concentração
no cumprimento das  funções. Não cabe
desejar o ingresso do Poder Judiciário em
novos tempos, com nova concepção de
carreira e adicionais de qualificação, caso
a mentalidade gestora permaneça no
passado e na idéia de que produtividade,
necessariamente, está vinculada a um
excesso de horas de trabalho, em
prejuízo do crescimento de cada servidor.
O Sisejufe disponibiliza na página de
internet um conjunto de textos e estudos
técnicos que demonstram a importância
da redução da jornada na busca por
qualidade de vida e por um serviço
público melhor e mais eficiente. Leia,
participe, compareça ao Ato Público no
TRF. Essa luta é de todos nós!
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