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MAIS NOTÍCIAS? Portal Sisejufe: http://sisejuferj.org.br

Aos servidores da Justiça Federal da Rio Branco

Sisejufe faz o 9º Encontro
Regional sobre Plano de Carreira
Depois de realizar, de abril a maio

de 2008, sete encontros regionais abran-
gendo nove municípios do interior
fluminense, e ter realizado ontem, se-
gunda-feira, 30 de junho, o 8º Encon-
tro com o servidores da Justiça Federal
da avenida Venezuela, o Sisejufe volta
a reunir a categoria que atua na capital
para discutir o Plano de Carreira. O
Sisejufe foi o sindicato pioneiro nas dis-
cussões sobre a carreira. Em setembro
de 2007, na sede do sindicato, aconte-
ceu o Seminário sobre Plano de Carrei-
ra e Gestão Democrática de Pessoal. O
sindicato sugeriu à Federação Nacional
dos Trabalhadores do Judiciário Fede-

ral e do Ministério Público da União
(Fenajufe) a organização de eventos
similares em todos os sindicatos do
Judiciário Federal no Brasil, o que foi
homologado na XIV Plenária Nacio-
nal da Federação, que aconteceu de 28
a 30 de março de 2008, em Recife.

O Sisejufe também propôs a criação
de grupos de estudos específicos por tri-
bunal e especialidade. Todas as propos-
tas coletadas nos encontros regionais
serão encaminhadas à Fenajufe para
serem transformadas posteriormente
em projeto de lei a ser enviado ao Con-
gresso Nacional. Participe desse deba-
te, é a sua carreira que está em jogo!

Terça-feira,
1º de julho, às 18h
Auditório da Justiça Federal

da Av. Rio Branco



Nos dias 11 e 12 de julho, a Federa-
ção Nacional dos Trabalhadores do Judi-
ciário Federal e do Ministério Público da
União (Fenajufe) promove o 1º Encontro
Nacional sobre Jornada de 6 horas, no
Sisejufe. A escolha do sindicato do Rio de
Janeiro para sediar o encontro se deu em
função do pioneirismo ao tratar do tema
– ainda em 2005 houve no Sisejufe um
seminário sobre a redução da jornada.

O evento acontecerá no auditório
do Sisejufe (av. Pres. Vargas, 509, 11º
andar, Centro) e terá início às 19h de
sexta-feira, 11 de julho.

Fenajufe e Sisejufe convocam
para 1º Encontro Nacional
sobre Jornada de 6 horas

 No sábado, 12 de julho, o encon-
tro começa às 9h. Em 1º de junho, o
diretor do Sisejufe Valter Nogueira
Alves tomou posse na Diretoria Exe-
cutiva da Fenajufe. “O Rio de Janeiro
tem um dos sindicatos do Judiciário
Federal mais destacados no cenário
nacional com lutas contra o assédio
moral, pela redução da jornada para 6
horas – em que fomos pioneiros –, e
pela estruturação da segurança judi-
ciária. A presença do Sisejufe na dire-
toria executiva da Fenajufe vem con-
tribuir para o aprofundamento destas
lutas”, diz Valter.

Interessados em participar devem enviar
mensagem para o endereço eletrônico
contato@sisejuferj.org.br com nome

completo, telefone para contato,
cargo e lotação.

O prazo para garantir lugar no evento
é quinta-feira, 3 de julho.

Inscreva-se já!


