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QUINTA É DIA DE CONSTRUIR A PROPOSTA PARA O 

No dia 1º de agosto (quinta), às 
14 horas, no auditório da Justiça 
Federal (Bloco G), os servidores 
do TRF e da JF estão convidados 
para reunião sobre o Pro-Social, em 
que iniciaremos a construção da 
proposta dos servidores e conver-
saremos sobre nossa luta por um 
Pro-Social justo e transparente.

Depois da pressão dos servi-
dores, o tribunal resolveu iniciar 
uma negociação, suspendendo 
alguns pontos da Resolução nº 
6. Embora tal medida signifique 
a confi rmação de que nossa mo-
bilização está no caminho certo, 
ainda é muito pouco.

Sendo assim, depois de rece-

Os servidores do CNMP já 
conseguiram receber o reen-
quadramento com mais dois 
padrões no último contracheque. 
Agora, é a nossa vez! Juntos, no 
dia 8 de agosto, às 15h, em frente 
ao STF, vamos levantar a ban-
deira pela correção da injustiça 
trazida pela Lei 12.774/12, que 
rebaixou os servidores do Judi-
ciário em dois padrões.

Sua participação no ato é 
fundamental, pois as administra-
ções têm dado de ombros para 
essa luta. Vamos nos fazer ouvir 
pela cúpula do Judiciário. Quere-
mos justiça na justiça e lutaremos 
por nossos direitos.

ber sugestões por email 
dos benefi ciários, o Sind-
jus vai, em conjunto 
com os servidores, 
apresentar o que já foi 
construído até então 
e fechar a proposta 
que será encamin-
hada ao presidente, 
Mário César Ribeiro.

Conscientize seus 
colegas sobre a im-
por tânc ia  de par-
ticipar dessa reunião, 
que, por solicitação de 
vários servidores, tam-
bém tirará dúvidas sobre o 
reenquadramento.

TODOS AO ATO PÚBLICO PELO REENQUADRAMENTO
DIA 8 DE AGOSTO
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