Nº 311 - 17/12/2012

CONVOCAÇÃO
Nesta terça, 18, às 9h, todos na ALRS
O Sindjus/RS está convocando os trabalhadores a lotar a Comissão de Constituição e
Justiça na terça, dia 18, às 9h. Existe a possi-

dores e seus respectivos assessores (CCs) não
ajudará na diminuição dos cargos vagos.
A realidade

é da falta de servidores para

bilidade de serem votados os projetos de lei da

atender a população e dar conta dos milhares de

automaticidade (PL 255) e o que cria cargos de
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CARGOS DE DESEMBARGADOR
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RECADO AOS DEPUTADOS
Da mesma forma, é importante que cada trabalhador envie email aos deputados solicitando que os projetos não sejam
aprovados. Para isso, o Sindjus/RS está disponibilizando os e-mails dos
deputados que compõem a CCJ e as bancadas e fornecendo uma sugestão
de texto, disponível no site. É necessário que os trabalhadores enviem os e-mails,
deixando claro que são contrários a forma como os magistrados querem reajustar
seus subsídios automaticamente, sem discussão na Assembleia e contrariando a
forma como é realizado para todos os demais servidores público.

Acesse o site do Sindjus/RS - www.sindjus.com.br
Leia, divulgue e repasse este Boletim! Papel é reciclável. Não jogue no chão

