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Sisejufe convoca Assembleia Geral
A categoria dos servidores do Judiciário Federal no Rio de Janeiro está convocada para a
assembleia geral que vai eleger delegados para dois importantes encontros sindicais.
XV Plenária Nacional da Fenajufe

13º CECUT e 10º CONCUT

Momento privilegiado para o sindicalismo do Judiciário Federal em todo
país, a XV Plenária da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da
União (Fenajufe) vai acontecer em
Manaus (AM) de 5 a 7 de junho de
2009. Neste ano, o tema central do
encontro será o Plano de Carreira que
está, no momento, na Comissão de
Sistematização do Supremo Tribunal
Federal. A plenária é importante porque lá serão discutidas as estratégias
de luta para aprovação do Plano de
Carreira que, além das novas tabelas
salariais, vai detalhar as especificidades do trabalho no Judiciário Federal
– determinando as atribuições de cada
cargo, critérios para a promoção e
progressão funcional etc.

Na mesma assembleia serão eleitos os delegados que participarão do 13º Congresso Estadual da Central Única dos Trabalhadores (Cecut) que acontecerá de 19 a 21 de
junho na Colônia de Férias do Sinttel-RJ, em
Miguel Pereira (RJ). Os mesmos delegados
irão para o 10º Congresso Nacional da
CUT (Concut) que ocorrerá de 3 a 8 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).
A CUT foi fundamental na luta dos três Planos de Cargos e Salários (PCS) da nossa
categoria. No PCS3, quando houve entraves ao projeto a central sindical interveio junto
à Casa Civil para garantir o acordo da votação que aprovou a Lei. Este ano, a CUT
interveio junto ao governo federal garantindo todos os acordos salariais do funcionalismo público, apesar da crise mundial. Além
disso, a CUT tem levado a frente a luta contra a crise através de um pacote que rechaça cortes em investimentos públicos (inclusive reajuste dos servidores), cortes de postos
de trabalho e perdas de direitos.

Pauta
1) XV Plenária Nacional da Fenajufe. Plano de
Carreira – informes e atualizações. Eleição de
delegados.
2) 13º CECUT (Congresso Estadual da CUT- RJ) e
10º CONCUT (Congresso Nacional da CUT)
Discussão e eleição da delegação.

Terça-feira, 5 de maio
19h – Auditório do Sisejufe
Avenida Presidente Vargas,
509 – 11º Andar
Centro – Rio de Janeiro
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