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Moção de repúdio
A assembléia geral extraordinária do
Sisejufe-RJ, realizada em 18 de abril de
2007, aprova a seguinte moção de repúdio:
A assembléia geral

do Sisejufe-RJ repudia veementemente as tentativas
de golpe contra a representação legítima do Rio
de Janeiro no 6° Congrejufe. Inconformados com
o resultado democrático
e legítimo da assembléia
realizada no dia 7 de dezembro de 2006, com o
objetivo de eleger os delegados do Estado do Rio
de Janeiro, um representante da chapa 2, derrotada nas urnas, recorreu à
direção do Sisejufe-RJ.
Entendendo legítima a
assembléia, a direção do
sindicato não conheceu do
recurso. Colocando em risco toda a representatividade do Estado, o represen-

tante da chapa 2, por razão
meramente política, pediu a
impugnação da assembléia
e, conseqüentemente, de
toda a delegação do Rio de
Janeiro no 6° Congrejufe.
Não conseguiu todo seu intento, mas, numa manobra
em que participaram as correntes majoritárias da Federação, mais a Conlutas/Luta
Fenajufe (que defendeu
que o Rio de Janeiro ficasse sem representantes), ele
feriu a representatividade de
seu próprio Estado e diminuiu a força da delegação.
Este tipo de atitude, de
disputa política rebaixada e
sem princípios, que visa
adiantar um processo eleitoral a ocorrer só no ano
que vem, e que visava atin-

gir a atual direção do Sisejufe-RJ, atingiu foi toda a
delegação, deturpando a
imagem do Rio de Janeiro
no cenário nacional e desrespeitando todos os que
participaram da assembléia
legal e legítima.
Assim, a assembléia
hoje convocada reitera a
normalidade do processo, a
legitimidade e a democracia
da decisão tomada na assembléia de 7 de dezembro
que elegeu os delegados
para o Congrejufe, repudia
o ataque à democracia e o
jogo político rebaixado utilizado pela oposição e exige
que a partir de agora sejam
respeitadas as decisões
soberanas tomadas pelo
conjunto da categoria.

MAIS NOTÍCIAS? Portal Sisejufe: http://sisejuferj.org.br

Botequim transferido
para 25 de maio
A quinta edição do Botequim do Sisejufe
foi transferida para 25 de maio.
A Festa Ploc - Pop Rock Anos 80, que aconteceria no próximo
dia 27 de abril, foi adiada em função de problemas técnicos de
sonorização e do sistema de refrigeração no local inicialmente
agendado. Em função disso, o Sisejufe transferiu a festa para o
seguinte local:

RESTAURANTE CLUBE DO EMPRESÁRIO
Prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro
Rua da Candelária, nº 9 - 14º andar - Centro
Com apresentação das bandas Marafos e MR8

SISEJUFE-RJ CONVOCA

ASSEMBLÉIA GERAL
Quinta-feira, 3 de maio de 2007
Em frente à Justiça Federal da Av. Rio Branco - 12h
PAUTA: Eleição de delegados(as) para a plenária ampliada da
Fenajufe que ocorre em 5 de maio, com caráter deliberativo e
que definirá o plano de lutas da categoria, conforme deliberação do 6º Congrejufe, realizado em Gramado/RS.

