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A direção do Sisejufe convoca todos os 
servidores do Judiciário Federal do Rio para 
manifestação em conjunto com os funcioná-
rios do Ministério Público Federal (MPF) no 
Rio, na quinta-feira, 30 de agosto. Seguindo 
deliberação da Assembleia Geral de 22 de 
agosto, a passeata terá concentração a par-
tir das 15h, na Candelária, e segue até o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na avenida 
Presidente Wilson, com ato às 17h.

No mesmo dia, a delegação fluminense 
eleita em assembleia para a Reunião Am-
pliada da Fenajufe vai representar a cate-
goria do Rio em outro ato: o “Bota Fora de 
Ari Pargendler” em frente ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), em Brasília. Nossos  
protestos visam fortalecer nossa posição de 
rejeitar a proposta do governo de reajuste 
de 15,8%, em três parcelas até 2015, vis-
to que tivemos nos últimos seis anos perdas 
salariais superiores a 50%.
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