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Aposentados e pensionistas retomam
a luta pela aprovação do PSC-4
Foto: Henri Figueiredo

Departamento do Sisejufe recomeça as
atividades a partir do dia 27 de março.
Reuniões servirão para manter a
mobilização dos servidores do Judiciário
Federal no Rio que vai continuar
na batalha pelo PL 6.613/2009

O

ano de 2011 foi de muita
luta e experiência. Apesar
das dificuldades, nunca deixamos de acreditar que estamos no
caminho certo. Nossa jornada só vai
ser coroada de êxito se mantivermos
o espírito da mobilização. O total
desprezo do governo em não atender
as revindicações de nossa categoria
não vai nos abater. Pelo contrário,
será combustível a mais para a luta
de quase 6 anos pela aprovação do
nosso PCS-4. Passado o recesso, é
o recomeço da luta para aqueles que
fazem o coração do nosso sindicato
continuar batendo forte.
No dia 27 de março de 2012,
última terça-feira do mês, como fazemos desde 2005, às 15 horas, serão
retomadas as atividades do nosso
Núcleo, hoje Departamento de Aposentados e Pensionistas do Sindicato
dos Servidores das Justiças Federais
do Rio de Janeiro (Sisejufe), que tem
como objetivo principal promover
o engajamento dos aposentados e
pensionistas nas atividades sindicais
e nas lutas da nossa categoria, pro-

movendo a conscientização para a defesa
dos nossos direitos.
Desde os nossos primeiros encontros,
que tiveram início em agosto de 2005,
ficou bastante evidenciado a necessidade de se ativar o espaço destinado aos
aposentados e pensionistas. Diferentes
temas centrais de nossa realidade são
debatidos por ocasião de nossos encontros mensais. É nas reuniões mensais
que o grupo cresce enquanto atividade
contínua de reflexão.
As últimas reuniões se pautaram pelo
debate da mobilização pela aprovação do
PCS-4 e outros temas relevantes fizeram
parte de nossa pauta, como: PEC 555,
que trata do fim do desconto previdenciário para aposentados e pensionistas;
a PEC 270, que dá ao servidor, que se
aposenta por invalidez permanente, o
direito de receber proventos integrais
e com plena paridade; PEC 210, que
restabelece o adicional por tempo de
serviço. Cada encontro tem a função de
aprofundar algum desses assuntos, com
informes para a adequada compreensão Dia de mobilização em prol do PL 6613 realizada pelo Sisejufe em 2011
do problema. A partir das reuniões do
departamento, são aprovadas as metas que são levadas à Diretoria Executiva.
a todos. Ao final das reuniões, sempre
Em 2012, o departamento preparou festejamos os aniversariantes do mês
Foto: Tatiana Lima
um cronograma de atividades que vocês com salgadinhos, bolo e refrigerantes.
estão recebendo agora, para que saibam
Os encontros serão realizados menantecipadamente cada atividade que irá salmente, sempre na última terça-feira
acontecer e que será preparada com do mês, a partir das 15 horas. A catemuito carinho. Dessa forma, além de co- goria de Aposentados e Pensionistas
nhecerem toda a programação, poderão é mais que bem-vinda. Precisamos
sugerir outras, divulgar para os amigos, da sua presença para darmos prostrazer interessados, e fazer do nosso seguimento ao Planejamento elaboencontro mensal uma atividade ainda rado para 2012. Sem você, sem a sua
mais brilhante do que já é. Esperamos participação, fica difícil prosseguir.
que gostem e participem integralmente Lembre-se: participar é preciso – uma
do que estamos preparando.
andorinha só não faz verão.
As próximas reuniões continuarão a
Lucilene Lima
se pautar pelo debate do nosso aumento,
Diretora Coordenadora do
pelas PECs acima mencionadas e, semDepartamento de Aposentados
e Pensionistas do Sisejufe.
Reunião do Departamento de Aposentados e Pensionistas é sempre na última terça-feira do mês pre, pela partilha de problemas comuns

Confira o cronograma de atividades do Departamento
de Aposentados e Pensionistas do Sisejufe para 2012
MÊS

ATIVIDADE

DATA

PARTICIPAÇÃO

PARCERIAS/CONVIDADOS

3/2012

I Encontro Jurídico – Com a participação dos advogados
do Sisejufe para tratar das pautas jurídicas específicas dos
aposentados e pensionistas, ou pautas afins

27/3

Dr. Rudi Cassel – advogado e representante do escritório jurídico
Cassel & Ruzarim

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Convidados:
MOSAP / COORD. DE APOSENTADOS
DE OUTROS SINDICATOS

4/2012

Seminário sobre Previdência Complementar dos Servidores
Públicos e impactos nas questões previdenciárias

24/4

Dr. Rudi Cassel;
Representante da Fenajufe;
Representante da Previ;
Representante da Coordenação
Nacional dos Servidores públicos da CUT

DEP. JURÍDICO / SINTRASEF / CUT
Convidados:
MOSAP / COORD. DE APOSENTADOS
DE OUTROS SINDICATOS

5/2012

Reunião mensal do Departamento de Aposentados e
Pensionistas

29/5

MOSAP

5/2012

Realização de atividades culturais no encerramento do encontro do Departamento, com dança de salão, e/ou apresentações musicais (voz e teclados, canto coral, etc.)

29/5

Atividade cultural no encerramento do encontro do Departamento, com dança de salão
com participação de dançarinos
profissionais

DEPARTAMENTO DE CULTURA

6/2012

II Encontro Jurídico com a participação dos advogados
do Sisejufe para tratar das pautas jurídicas específicas dos
aposentados e pensionistas, ou pautas afins

26/6

Dr. Rudi Cassel ou advogados
representantes do Cassel &
Ruzarim

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Convidados:
COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS
DE OUTROS SINDICATOS

7/2012

Encontro Estadual dos Aposentados e Pensionistas – encontro para discutir pautas específicas do segmento nas
mais diversas áreas (jurídico, sindical, saúde etc)

31/7

8/2012

Jornada de Qualidade de Vida – em parceria com o departamento de saúde, a jornada abordará temas que se
relacionam com a qualidade de vida nos dias de hoje, em
especial dos que já estão na Melhor idade. Com a presença
de profissional da Saúde abordando os temas e sintomas
que devem ser observado no controle da saúde na Melhor
idade, bem como formas de ampliar a qualidade de vida

28/8

8/2012

Realização de atividades culturais no encerramento do
encontro do Departamento, com dança de salão, e/ou
apresentações musicais (voz e teclados, canto coral etc.)

9/2012

III Encontro Jurídico
Com a participação dos advogados do Sisejufe para tratar
das pautas jurídicas específicas dos Aposentados e Pensionistas, ou pautas afins

10/2012

Parceiros: Dep. Jurídico, Dep. Formação,
Dep. Saúde;
Convidados: Fenajufe, MOSAP, Sindicatos das
Justiças, Sindicatos do Setor Público do Estado,
e demais interessados no debate
UNIMED – com profissionais
de saúde para medir pressão arterial e glicose dos participantes
durante a atividade
Fisioterapeuta Antônio Carlos,
para atividade de relaxamento

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

28/8

Atividade com dança de salão ou
apresentação musical no encerramento da Jornada de Qualidade
de Vida

DEPARTAMENTO DE CULTURA

25/9

Dr. Rudi Cassel ou advogados
representantes do Cassel &
Ruzarim

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Convidados:
COORD. DE APOSENTADOS DE OUTROS SINDICATOS

FESTA SISEJUFE

26/10

Festa da categoria em homenagem ao dia do servidor público.
Tema ainda a ser divulgado

DEPARTAMENTO DE CULTURA

11/2012

IV Encontro Jurídico
Com a participação dos advogados do Sisejufe para tratar
das pautas jurídicas específicas dos Aposentados e Pensionistas, ou pautas afins

27/11

Dr. Rudi Cassel ou advogados
representantes do Cassel &
Ruzarim

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Convidados:
COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS
DE OUTROS SINDICATOS

11/2012

Realização de atividades culturais no encerramento do
encontro do Departamento, com dança de salão, e/ou
apresentações musicais (voz e teclados, canto coral etc.)

27/11

Confraternização de encerramento das atividades do núcleo

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Filiado à Fenajufe e à CUT

Convidados:
MOSAP / COORD. DE APOSENTADOS
DE OUTROS SINDICATOS
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