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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

ASSEMBLEIA GERAL

DIA 17/3, ÀS 13H, NA RIO BRANCO
Servidores vão escolher
delegados para Reunião
Ampliada da Fenajufe, dia 19
Os servidores do Judiciário Federal no
Rio têm um compromisso inadiável no dia
17 de março, próxima quinta-feira. Neste
dia, a direção do Sisejufe realiza assembleia, em frente à Seção Judiciário do Rio
de Janeiro (SJRJ), na Rio Branco, para escolha de delegados que representarão a
categoria na na Reunião Ampliada da Fenajufe, marcada para 19 de março, em
Brasília. A assembleia será às 13h.
Mas o compromisso não deve ser apenas de alguns funcionários. Chegou a
hora, a verdadeira hora de toda a categoria – pessoal do TRE, do TRT, do TRF e
da SJRJ – sair de trás das mesas, sair de
trás dos balções de atendimento, sair de
trás das telas dos computadores e partir
para o enfrentamento. Não pensem que
oPlano de Cargos e Salários (PCS) cairá
do céu, ou virá pela vontade das direções dos tribuniais, dos deputados e do
governo. Não, não virá. O PL 6.613/
2009 só será aprovador pelo Congresso

nacional se nós, servidores do Judiciário Federal, estivermos preparados e dispostos a enfrentar todas as dificuldades
que posam aparecer. Se tivermos força
para fazer nova greve, que desta vez
será definitiva e vai determinar nossa
vitória.
Não adianta ficar esperando que sozinhos, o sindicato e a Fenajufe sairão vitoriosos no Rio, precisa estar unida para
vencer esse, que tem tudo para ser o
maior desafio já posto para os servidores nos últimos anos: conseguir aprovar
o PCS-4. É preciso estar presente!
Por isso, a participação na assembleia
do dia 17 de março será a retomada
da nossa luta. É o momento de mostrarmos ao presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Cezar Peluso,
toda nossa insatisfação pelo fato dele,a
té hoje, não ter defendido os servidores
do Judiciário Federal em relação à
aprovação do PL 6.613. Peluso precisa
ser pressionado e uma forma eficaz é
marcando presença na assembleia para
escolher os delegados que defenderão
nossos interesses na Reunião Ampliada
da Fenajufe.

É hora de sair de trás das mesas e lutar!

