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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 outu-
bro ficou postergada, sem definição
de nova data de envio.

O presidente do STF, Gilmar Men-
des, pediu um estudo de contrapar-
tidas ao plano, como redução do nú-
mero de FCs e diminuição de gas-
tos com terceirização, para se pro-
nunciar sobre nova data de envio do
projeto.

Diante deste novo quadro, o sindica-
to convoca a categoria para assembléi-
as no dia 28 nas portas dos tribunais,
nas quais vamos trabalhar o indicativo
de greve determinado pela Fenajufe.

Sem luta, sem greve, não haverá re-
ajuste!

Reunião ampliada definiu paralisa-
ção de 48 horas nos dias 11 e 12/11

TRT Lavradio – 11h
TRF (Rua do Acre) – 13h

TRE Sede – 15h
JF Avenida Venezuela – 12h
JF Avenida Rio Branco – 12h

Participe da mobilização pela revisão salarial!
Quarta, 28 de outubro assembleia

Na noite
de sexta, 6
de novem-
bro, no Ame-
rica Football
Club (Rua
Campos Sal-
les, 118 – Ti-
juca) acon-
tecerá o Bai-

le do Dia do Servidor e de aniversá-
rio do sindicato. Recomenda-se tra-
je esporte fino. A distribuição de in-
gressos está sendo feita nos locais
de trabalho. Sindicalizados têm di-
reito a 2 ingressos. Ingressos adici-
onais e para não-sindicalização
custam R$ 20. O Sisejufe só fará
reserva de ingressos para servido-
res lotados no interior do estado.
Garanta já o seu ingresso: eles são
limitados.

A Secretaria de
Formação da CUT-
RJ e o Coletivo de
Formação da CUT-
RJ convidam para o
lançamento do pro-
jeto CineCut. “Si-
cko” (Doente), de
Michael Moore, é o
filme escolhido para
o lançamento, no
dia 27 de outubro
de 2009, terça-fei-
ra, às 19 horas, no
Sisejufe, com entra-
da franca. No mo-
mento em que o presidente norte-
americano Barack Obama conse-
gue aprovar sua polêmica reforma
no sistema de saúde dos EUA, o do-
cumentário é uma aula sobre como
a nação mais rica do mundo deixa
sem qualquer cobertura cerca de
50 milhões de cidadãos - que mor-

Dia 27, documentário de
Michael Moore no projeto CineCUT

rem em filas e sem
tratamento.

O projeto CineCut
juntará cinema e de-
bate, e será itineran-
te. A cada duas ou
três semanas, em um
determinado sindi-
cato CUTista, passa-
remos um filme de
interesse do movi-
mento social e fare-
mos um debate.
Após o documentá-
rio “Sicko” acontece-

rá um debate com duas professoras
do Instituto de Estudos em Saúde Co-
letiva: Maria de Fátima Siliansky de
Andreazzi, doutora em Saúde Coleti-
va pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro; e Ligia Bahia, doutora em
Saúde Pública pela Fundação Oswal-
do Cruz.

Baile de Gala
do Dia do Servidor

e de 20 anos
do Sisejufe


