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Delegados serão
escolhidos em assembleia

A Comissão Eleitoral que vai organizar, coordenar e
fiscalizar o processo de eleição do Conselho Fiscal
do SINTRAJUSC está fazendo a última chamada para
a Assembleia Geral que irá se realizar no dia 11 de feve-
reiro de 2010, QUINTA-FEIRA , às 13h, na rampa do
TRT. O Regimento Eleitoral está todo redigido e posta-

7º Congrejufe

do em www.sintrajusc.org.br, mas precisa ser aprovado
em assembleia para que passe a ter validade e seja cum-
prido na eleição do Conselho Fiscal - gestão 2010 -
2012. Logo, para que o processo eleitoral se dê de for-
ma clara, responsável e transparente, contamos com a

participação de todos os filiados, em mais essa jornada.

A Diretoria da Fenajusc convoca todos os seus
filiados para Assembleia Geral no dia 10 de
fevereiro de 2010, quarta-feira, às 13h, na ram-

pa do TRT, para fazerem a escolha dos delegados que
representaram a entidade, com apresentação de teses,
durante o 7º Congrejufe, a ser realizado em Fortaleza/
CE, nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de março. Esse con-

gresso será considerado o mais importante fórum deli-
berativo da categoria, onde delegados e observadores
vão debater os principais temas do momento, como a
conjuntura nacional e internacional, a revisão salarial, e
votarão as resoluções que irão servir de norte para a luta
nos próximos dois anos. A nova diretoria da Fenajufe
também vai ser eleita, para o triênio 2010 - 2013.


