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Recuo do STF no envio da proposta
de revisão pode levar a greve
por tempo indeterminado
Diante da pressão de associações de magistrados, que de maneira equivocada pressionaram para que o projeto não fosse enviado
pelo STF, a data acordada do dia 19 de outubro ficou postergada, sem definição de nova
data de envio.
O presidente do STF, Gilmar Mendes, pediu
um estudo de contrapartidas ao plano, como
diminuição do número de FCs e diminuição
de gastos com terceirização, para se pronunciar sobre nova data de envio do projeto.
Diante deste novo quadro, o sindicato convocou a categoria para assembleias no dia 28 de
outubro nas portas das Justiças Federais das avenidas Venezuela e Rio Branco, em frente ao TRF
da rua do Acre e no TRE da avenida Presidente
Wilson. No TRE, no TRF e na JF Rio Branco os
servidores votaram por paralisação de 48 horas
nos dias 11 e 12 de novembro de 2009. Na JF
da avenida Venezuela, em decorrência da baixa
participação dos servidores na assembleia, haverá nova assembleia para se decidir pela paralisação ou não. Já no TRT da Lavradio, o ato
ficou adiado para o dia 4 de novembro em função dos trabalhos relacionados à sala-cofre.

ATENÇÃO

A paralisação de 48 horas nos dias 11
e 12 de novembro foi decidida na última
reunião ampliada da Fenajufe, em Brasília, e a orientação da federação é se trabalhar o indicativo de greve diante da compreensão de que sem luta, sem greve, não
haverá reajuste. Portanto, participe da mobilização! Compareça ao ato/assembleia
do dia 4 de novembro em frente ao TRT
da rua do Lavradio e decida pela paralisação de 48 horas nos dias 11 e 12 de
novembro! No dia 5 de novembro, quinta-feira, novamente em frente à JF da avenida Venezuela vamos decidir juntos pela
paralisação!

Ato/assembleia
pela revisão salarial
Quarta, 4 de novembro, às 11h
TRT Lavradio
Quinta, 5 de novembro, às 12h
JF da avenida Venezuela

Quinta, 5 de novembro, 19h

Pauta

ASSEMBLEIA GERAL

Eleição da delegação do Rio para
a reunião ampliada da Fenajufe
em 14/11, em Brasília

Local: Auditório do Sisejufe
Avenida Pres. Vargas, 509 – 11º andar

