Quinta-feira, 29 de agosto de 2013

Nº 1179

Dia 30 de agosto:
todos à luta!
AAssembleia Geral da nossa categoria aprovou a participação nas
concentrações/atos/passeatas desta
sexta-feira, dia 30 de agosto.
A orientação é que devemos participar em bloco com o conjunto dos
servidores públicos, em particular com
os demais servidores federais, para dar
mais ênfase às nossas reivindicações
específicas, como a data base (reajuste anual de salários); antecipação das
parcelas dos acordos/projetos oriundos da nossas Greves do ano passado; a defesa dos serviços públicos; a
revogação da reforma da Previdência
de 2003 (Governo Lula/PT); em defesa do direito dos trabalhadores (não
ao sucateamento da Justiça do Trabalho: PJe-JT); não ao congelamento salarial (PL 549/09); não ao PL 4330,

das tercerizações, o qual
precariza as
condições de
trabalho e abre
espaço para
atacar os concursos públicos; não à privatização/terceirização dos
Hospitais Universitários e demais hospitais públicos; 10% do PIB para a
educação, entre outras.
Os colegas da região de Florianópolis devem participar da concentração do Fórum de Servidores Federais,
que será na Praça Pereira Oliveira, ao
lado do Teatro Álvaro de Carvalho. Indicou-se o horário das 14h30 como

referência, uma vez que logo após, às
15 horas, devemos sair em passeata
com as demais categorias.
A orientação para os colegas das
demais regiões é de se unirem com os
demais servidores públicos nos atos das
suas respectivas cidades. Vamos à luta!
Vamos mostrar ao governo a nossa insatisfação e vontade de lutar!

CALENDÁRIO DA FENA
JUFE
FENAJUFE
30/08 - Dia Nacional de lutas e paralisações;
07/09 - Participação no Grito dos
Excluídos, contra as manifestações de
direita;
1ª quinzena de setembro - Rodada
nacional deAssembleias nos estados;
28 e 29/09 - Reunião da Executiva
da Fenajufe;

03/10 - Dia Nacional de Luta, podendo adequar a data em conjunto com o
Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais e as Centrais Sindicais;
11/10 - Indicar para asAssembleias de
base a realização de ato no TSE no
dia 11/10 para cobrar a pauta
emergencial da categoria e as reivindicações específicas da Justiça Eleitoral;

12 e 13/10 - Seminário nacional sobre carreira e implicações do PJe na
carreira, com instalação de grupo de
trabalho;
09/11- Reunião ampliada da Fenajufe,
com caráter deliberativo, com data
que poderá ser antecipada pela Executiva em reunião dos dias 28 e 29/
09.

