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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 pla-

nejamento financeiro para 2010, 

com primeira chamada às 19h e 

segunda chamada às 19h30min. 

Publicamos aqui todos os balan-

cetes disponibilizados pelo escri-

tório 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 contabili-

dade do sindicato, já é uma nova 

tradição política-administrativa 

construída nas últimas gestões 

sindicais. A transparência adminis-

trativa vem se traduzindo em ade-

sões 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!

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 observa-
dores, de todos os tribunais do Rio.

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

Fórum Social Mundial consolida-se 
como “anti-Davos” mas se repensa

O Sisejufe, através de seu 

Núcleo de Gênero e Raça, pro-

gramou uma série de atividades 

para celebrar o centenário do 

Dia Internacional da Mulher. De 

2 a 19 de março, haverá peça de 

teatro, debates, lançamento do 

“Almanaque da Mulher” da CUT 

e abaixo-assinado pela ratificação 

da Conveção 156 da OIT – que 

é um passo importante contra a 

desigualdade de gênero. Veja a 

programação completa na página 

5 desta edição.

De acordo com pesquisa con-

tratada pelo Sisejufe e realizada 

no inverno de 2009, 55,4% 

do  funcionalismo no Judiciário 

Federal no Rio de Janeiro é com-

posto por mulheres. A opção 

do Sisejufe em manter a luta pela 

redução da jornada para 6 horas 

diárias e 30 horas semanais tam-

bém está muito ligada à defesa 

por uma maior qualidade de vida 

das mulheres servidoras que têm, 

em sua maioria, duplas jornadas. 

Muitas vezes, triplas jornadas, 

quando se dividem entre os 

afazeres domésticos, o trabalho 

e os estudos.

Cabe aos governos a imple-

mentação de políticas no sentido 

de possibilitar às mulheres maior 

dedicação à sua vida profissional, 

e a nós do movimento sindical 

– homens e mulheres – fica a 

responsabilidade de impedir a 

implantação de estratégias de 

precarização e flexibilização do 

trabalho e assédio moral, tendo 

as mulheres como protagonistas 

deste processo. 
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O FSM comemorou uma dé-

cada de existência em 2010 e 

vai acontecer de forma descen-

tralizada em pelo menos 27 en-

contros espalhados pelo mundo 

no próximo período. No Brasil, 

dois eventos marcaram a data 

e concentraram-se em avaliar 

o passado e refletir o futuro. 

Em Porto Alegre, o Seminário 

Internacional “10 Anos Depois: 

Desafios e propostas para um 

outro mundo possível” contou 

com a participação dSe mais 

de 70 intelectuais e dirigentes 

sociais do mundo todo – muitos 

dos quais integraram o processo 

de criação e construção do FSM. 

Logo em seguida, em Salvador, o 

objetivo foi fazer uma ponte entre 

o Brasil e o Senegal: Dakar será o 

próximo destino do FSM centrali-

zado, em 2011. Quem esteve em 

ambos encontros, pôde perceber 

que a história do FSM já é longa 

e o futuro, cheio de previsões.

Em Salvador, no FSM Temático 

Bahia, houve um espaço privile-

giado de encontro e articulação 

entre os movimentos sociais 

e sindicais. A Assembleia da 

Coordenação dos Movimentos 

Sociais (CMS), por exemplo, 

reuniu cerca de 300 dirigentes de 

mais de 15 entidades nacionais. 

O Sisejufe esteve representado 

pelos seus diretores Roberto 

Ponciano, que também é secre-

tário de Formação da CUT-RJ, e 

por Valter Nogueira Alves, que é 

coordenador da Fenajufe.
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