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XVIII Encontro do NAF acontece no dia 26
de novembro; inscrições estão abertas
O Sintrajufe/RS realiza, no dia 26/11,
o XVIII Encontro Estadual do Núcleo
dos Aposentados e Pensionistas do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul
(NAF). O evento acontece durante todo
o dia na sede do sindicato (Rua Marcílio
Dias, 660, Porto Alegre) e irá contar com
diversos debates e palestras, além de uma
oficina lúdica de e um coquetel de encerramento. O Encontro também irá eleger
os delegados para o VIII Congresso Estadual do Sintrajufe/RS, a ser realizado nos
dias 28 e 29/11.
As inscrições já estão abertas e seguem
até o dia 20 de novembro. Para os colegas do interior, o Sintrajufe/RS ressarcirá
despesas com transporte e hospedagem.
Para informações sobre inscrições e critérios de ressarcimento, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (51)
3235-1977, com Joele.

Confira a
programação
8h30min – Credenciamento
9h – Informes gerais – Direção do Sintrajufe/RS e assessoria jurídica
10h - Conjuntura nacional, serviço
público e servidor público – Palestrante:
Carlos Schmidt, economista
12h30min – Almoço
14h – Eleições coordenação do NAF
2015/2016 e eleições de delegados para
o Congresso Estadual do Sintrajufe, a ser
realizado nos dias 28 e 29 de novembro
de 2015
15h – Preocupado com sua memória –
Palestrante: Miguel Domingos Muratore,
neurologista
17h30min – Oficina lúdica – Grupo de
Dança Cigana: professora Rayssa Gawasy
18h – Coquetel

Encontro elegerá delegados para o
VIII Congresso do Sintrajufe
Nos dias 28 e 29/11, ocorre o VIII
Congresso Estadual do Sintrajufe/RS,
no Hotel Continental (Largo Vespasiano Júlio Veppo, 77, Centro de Porto Alegre). Nesta edição, o Congresso
terá a seguinte pauta: conjuntura; campanha salarial, data-base, negociação
coletiva e carreira; eleição de delegados
ao Congresso Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal (Congrejufe); assédio moral nas relações de

trabalho; democratização do Poder
Judiciário; e políticas permanentes e
Plano de Lutas.
Os delegados de aposentados e
pensionistas serão eleitos durante o
XIX Encontro Estadual do NAF. A
convocatória para o VIII Congresso
foi encaminhada junto com o T-Liga
375, que os colegas aposentados recebem pelo correio, e também está disponível no site www.sintrajufe.org.br.
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Dia do Servidor Público: o Sintrajufe
homenageia uma categoria de luta
No dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, o Sintrajufe/RS publicou em seu site e nas redes sociais um texto no
qual homenageia o conjunto dos servidores públicos e lembra a
importância desses trabalhadores para o país. Compreendendo
a importância de, nessa data, lembrar também os aposentados
que já dedicaram suas vidas ao serviço público, republicamos
abaixo o referido texto:
Temos tido, em 2015, demonstrações claras do valor e da
capacidade de luta das diversas categorias que compõem o
serviço público. Greves, atos e mobilizações, tanto em nível
nacional quanto no Rio Grande do Sul, têm lembrado ao conjunto da população a importância das categorias de servidores
públicos para a efetividade do papel do Estado no atendimento
às demandas da população.
Essa data é uma oportunidade de relembrar nosso valor
para o conjunto da sociedade, refletir sobre os problemas que
enfrentamos e potencializar nossa unidade de classe. Mais do
que apenas um dia, neste 2015, um ano de emergência da luta
de diversas categorias do funcionalismo, inclusive dos servidores do Judiciário Federal, o 28 de outubro ganha um significado
ainda maior.
Os servidores do Judiciário Federal, como boa parte dos servidores públicos, vêm sendo desvalorizados por todos os governos, sejam do PSDB, sejam do PT ou de qualquer outro partido.
A tônica tem sido o enxugamento da máquina pública, a retirada sistemática de direitos, a carência de servidores e de estrut
ura,
privatizações, terceirizações, arrocho salarial. Contra tudo isso e
pela reposição salarial dos nove anos de perdas que já acumulamos, construímos, nos últimos meses, a maior greve da história
da categoria. A luta continua, agora pela derrubada do veto 26.
Nós, servidores públicos, possuímos um papel fundamental na condução do país. Somos nós que garantimos o funcionamento dos serviços acessíveis a toda a população, enfrentando

todas as dificuldades impostas pela priorização costumeiramente dada pelos governos à iniciativa privada. Saúde, Educação, Cultura, segurança, limpeza urbana, transporte, fiscalização, além do funcionamento de fato dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. São inúmeros os serviços prestados
pelos trabalhadores do serviço público, que muitas vezes não
são reconhecidos por sua importância.
No Rio Grande do Sul, 2015 tem sido também de fortes
ataques ao funcionalismo, com o esfarelamento do estado, a
busca por privatizações por parte do governo e até mesmo o
absurdo atraso de salários. Mas também os servidores estaduais têm se levantado por mais direitos, inclusive pelo direito de
prestar melhores serviços à população.
Apesar de muita luta, os servidores públicos federais continuam sem data-base, com a cúpula do Judiciário empurrando
com a barriga o tema e deixando o governo à vontade para
descumpri-la. Somadas a isso, tentativas de restrição do direito
de greve se acumulam, seja por decisões judiciais, seja por inaceitáveis desmandos administrativos. Tudo isso dificulta a luta
por reajustes salariais e por avanços na defesa e na retomada de
direitos.
As diversas categorias que compõem o funcionalismo público, porém, não têm se mantido em silêncio. Pelo contrário,
a tomada de consciência sobre o papel que desempenhamos
e sua necessária valorização tem levado a mobilizações e a um
processo de diálogo e unidade entre os servidores, que precisa
ser aprofundado. Apenas assim poderemos conquistar a valorização merecida e, com nosso trabalho e nossa luta, participar
da construção de um país melhor.
Assim, neste ano histórico para os servidores do Judiciário
Federal e nesta data de celebração do nosso trabalho, o Sintrajufe/RS homenageia aqueles que, mesmo desvalorizados e sem
a melhor estrutura, seguem lutando por um serviço público
valorizado e de qualidade para a população.

5 de novembro – 15h, reunião ordinária NAF, na sede do sindicato

20 de novembro – Prazo final para
inscrições ao Encontro do NAF

Vespasiano Júlio Veppo, 77 - Centro Histórico, Porto Alegre – RS

8 de novembro – Sessão de autógrafos do livro Eu palavro na 61ª
Feira do Livro do POA, às 20h, no
Memorial do RS

26 de novembro – XVIII Encontro do Núcleo dos Aposentados e
Pensionistas do Judiciário Federal
no RS - NAF, na sede do sindicato

3 de dezembro – 15h – Reunião
ordinária do NAF

19 de novembro – 15h, reunião
ordinária NAF, sede do sindicato

28 e 29 de novembro – VIII Congresso Estadual do Sintrajufe/RS
Local: Hotel Continental – Largo

10 de dezembro – Festa de encerramento de ano do NAF, na sede
do sindicato
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