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SINDICATO CONVOCA PARA A ASSEMBLEIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 24 DE MARÇO
Foto: Eduardo Seidl

Na quarta-feira, 24 de março,
a categoria dos servidores do
Judiciário Federal está convocada
para apreciar e votar as contas do
Sisejufe no último período e o planejamento financeiro para 2010,
com primeira chamada às 19h e
segunda chamada às 19h30min.
Publicamos aqui todos os balancetes disponibilizados pelo escritório contábil do sindicato – de
janeiro a outubro de 2009. As
contas dos dois últimos meses de
2009 serão divulgadas no Boletim
Fique por Dentro tão logo sejam
encaminhadas pelos contadores
do Sisejufe. Tal prática, de dar
grande publicidade à contabilidade do sindicato, já é uma nova
tradição política-administrativa
construída nas últimas gestões
sindicais. A transparência administrativa vem se traduzindo em adesões e novas filiações ao Sisejufe:
um sindicato cada vez mais forte
e comprometido com a sua base.
Além de tudo isso, o momento é
de dar continuidade às mobilizações
para garantirmos a aprovação do PL
6613, que reestrutura as carreiras
do Judiciário e estabelece a nossa
revisão salarial. Portanto, de 15 a
19 de março, o Sisejufe voltará a
promover assembleias por local de
trabalho. Fique atento e participe!

Mulheres por um outro mundo possível: ativista abraça o globo terrestre durante o FSM, em Porto Alegre

Sisejufe tem programação especial
para o Dia Internacional da Mulher
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da Conveção 156 da OIT – que
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5 desta edição.

De 27 a 31 de março, o Rio de
Janeiro estará representado no 7º
Congrejufe – Congresso Nacional
da Fenajufe. Na pauta do encontro,
o balanço da atuação da Federação
no último período, as principais
reivindicações e plano de lutas da
categoria, alterações estatutárias e
a eleição da diretoria executiva e do
conselho fiscal. A delegação do Rio
foi eleita em grande assembleia geral
realizada em 16 de dezembro diante
da SJRJ, na avenida Rio Branco. Na
ocasião, foi referendada uma chapa
única composta por 45 membros
titulares, 23 suplentes e 5 observadores, de todos os tribunais do Rio.
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