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Assembléia em Chapecó
no dia 2 mobiliza servidores

Filiados e dependentes aproveitam nova sede social do Sindicato

Venha debater as atividades
do Dia de Luta pela Carreira, em 8 de julho
A hora é agora! Os servidores têm que mostrar disposição para lutar pelo Plano de
Carreira do Judiciário. A Plenária da Fenajufe, realizada
em Manaus, decidiu que o dia
8 de julho será de Mobilização em todo o país. Para organizar os trabalhadores, o
SINTRA|USC fará Assembléia em Chapecó no dia 2
de julho, quinta-feira, às 18
horas, no auditório da Justiça Federal.
Na Assembléia vamos debater e aprovar a atividade do dia
8. Além disso, a Assessoria Ju-

rídica do Sindicato estará presente para dar esclarecimentos
sobre as ações judiciais.
Com relação à Carreira, é
importante lembrar que dois
projetos estão em disputa, o
nosso, proposto pelo Grupo de
Trabalho de Carreira da Fenajufe e aprovado na Plenária, e
o da Comissão Interdisciplinar
do STF, em que a maioria dos
integrantes é da Administração.
Para que o nosso avance, é
preciso que a categoria mostre
a mesma disposição de luta que
levou à aprovação dos três
PCSs.

A nossa mobilização, portanto, precisa começar já e crescer cada vez mais. Venha para
a Assembléia do dia 2 decidir
como será o ato que, no dia 8,
irá fazer a nossa luta aparecer
na sociedade!

Os dois anteprojetos do
Plano de Carreira - o do
Grupo de Trabalho da
Fenajufe e o da Comissão do STF - estão
disponíveis na página
do Sindicato na internet.

Assessoria Jurídica também
dará esclarecimentos sobre ações
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