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Assembléia debate luta
pela aprovação do PCS

SEXTA, 27 DE AGOSTO, 13 HORAS,
ASSEMBLÉIA NO TRT

O SINTRAJUSC tem ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA nesta
sexta-feira, dia 27 de agosto, às 13 ho-
ras, no TRT, com a seguinte pauta:
a)definição das atividades do Dia Naci-
onal de Luta pelo PCS; b)avaliação do
processo de negociação sobre o orça-
mento; c)definição do novo calendário
de luta visando a aprovação do PL 6613/
09, o PCS.

 Informamos que a Diretoria Executiva
da FENAJUFE após avaliar o cenário
marcado pela resistência do governo
federal em incluir a previsão orçamentá-
ria na LOA de 2011 (Lei Orçamentária
Anual), decidiu submeter às Assembléias
dos Sindicatos a antecipação do Dia Na-
cional de Luta para a próxima segunda-
feira, 30 de agosto, e não mais no dia 02

de setembro. Isto porque até o dia 31 de
agosto é o prazo final para o Ministério
do Planejamento enviar ao Congresso
Nacional o orçamento referente às duas
parcelas do PCS para 2011.

No Dia Nacional de Luta a categoria,
em todo o País, deve cobrar uma postura
firme do STF em relação à atitude do
governo, por meio do Ministério do
Planejamento, que tem demonstrado
contrariedade em alocar os recursos
necessários à implementação do PCS a
partir de janeiro próximo, conforme
solicitou o STF na proposta enviada no
final de julho.

Esse é o momento de mostrarmos nossa
capacidade de mobilização pelo reajuste
salarial. Precisamos de você em mais
essa luta!

FENAJUFE INDICOUDIA DEMOBILIZAÇÃO EM30DE AGOSTO


