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Nº 967

Ampliada reafirma
“apagão” no dia 4
ASSEMBLÉIA NESTA SEGUNDA IRÁ DISCUTIR MOBILIZAÇÃO EM SC
A Reunião Ampliada da FENAJUFE,
neste domingo, reafirmou a realização do
"apagão" do Judiciário Federal e do MPU
na próxima quarta-feira, 4 de agosto. O encontro, de caráter deliberativo, também reafirmou a posição já definida na última Ampliada, de que os Sindicatos devem continuar as mobilizações com a categoria visando a aprovação do PCS.
Um dos pontos debatidos pelos delegados e que gerou polêmica foi a proposta
de subsídio, apresentada por um grupo
de servidores presentes. A partir de um
amplo debate, os delegados reafirmaram
que a luta de todos os servidores do Judiciário e do MPU deve ser em defesa da
aprovação dos PLs 6613/09 e 6697/09 da
forma como foram enviados ao Congresso Nacional.
Logo após a aprovação dos novos

PCSs, a FENAJUFE e os sindicatos de
base retomarão o debate sobre a carreira,
oportunidade em que também serão discutidas outras alternativas de estrutura e
remuneração, como o subsídio.
As intervenções também lembraram que
na Ampliada do dia 10 de julho, os servidores presentes rejeitaram as emendas
apresentadas ao PL 6613/09 na Comissão
de Finanças e Tributação.
Em relação ao "apagão" do dia 4 de
agosto, a Ampliada indicou um Dia Nacional de Lutas com paralisações, atos públicos e outros tipos de mobilização, com
as atividades concentradas nos TREs em
função do calendário eleitoral.
Vamos decidir como será o “apagão”
em SC na Assembléia desta segunda-feira, 17 horas, na JF. Participe da retomada
da mobilização pelo PCS!

HOJE, 17 HORAS,
ASSEMBLÉIA NA JUSTIÇA FEDERAL

