Mobilização

AGENDA
DA SEMANA
Dia 24/09 (terça-feira)

Todos ao Senado Federal
Votação da Reforma
da Previdência na CCJ
ição e Justiça
A presidente da Comissão de Constitu
para o dia
(CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), marcou
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B-CE) com
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Senado.
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FILIADO À FENAJUFE

Dia 25/09 (quarta-feira)

Todos ao STF
Julgamento do RE 565089
(Data-base)
A partir das 9h30 desta quarta
-feira, o STF retoma
o julgamento da ação que pod
e garantir a fixação
de uma data-base para o reajus
te anual dos salários
dos servidores. O recurso que est
á em julgamento no
Supremo tramita na Justiça há
12 anos e pode estabelecer um calendário único par
a todos os servidores
públicos federais. A Diretoria do
Sindjus-DF estará no
STF acompanhando esse julg
amento e convoca os
servidores a marcarem presença,
pois se trata de um
momento histórico do interesse
de todos nós.
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