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4º Sarau Judicial Cool
Sexta-feira – 27 de junho – 19h

no auditório do Sisejufe
av. Presidente Vargas, 509/11º andar
Lançamento do Projeto Prata da Casa

Apresentação do Coral do Sisejufe
Recital de poesia

Em 12 de junho foi divulgado o Edital de
Eleições do Sisejufe para o diretoria e represen-
tantes de base no triênio 2008-2011. Ainda não
foi escrita uma única chapa, mas, estranhamen-
te, o processo eleitoral já está sendo manchado
por boataria apócrifa e mentiras deslavadas. Ser-
vidores ligaram para o Sisejufe pedindo esclare-
cimentos sobre ligações telefônicas e panfletos
cujo conteúdo são mentiras a atual direção.

O Sisejufe vai remeter um
projeto que restringe a percep-
ção de FCs e CJs apenas para
quem detém o cargo de analis-
ta judiciário.

Tal projeto não existe, não
passa de uma grande mentira
eleitoral cujo objetivo é seme-
ar o medo     entre a categoria,
que é composta, em sua mai-
oria, por técnicos judiciários.

A única coisa que existe é a discussão do Plano
de Carreira, que fala em critérios objetivos para
ocupação de FCs e CJs, mas que não tem nenhu-
ma proposta no sentido de excluir os técnicos.

O Sisejufe vai cobrar uma
quota compulsória de todos
os servidores, que poderá
chegar a R$ 700 por um úni-
co dia de trabalho.

A boatos como esse da-
mos o nome de “terrorismo
eleitoral”. O Sisejufe é, e sem-
pre foi, contra qualquer arre-
cadação compulsória. Nosso
sindicato tem a Carta Sindical

e, por isso, até poderia arrecadar o imposto sindi-
cal compulsoriamente. O fato é que o Sisejufe
abre mão espontaneamente deste valores por ser
contra qualquer tipo de cobrança compulsória.
Toda a nossa arrecadação é de descontos autori-
zados pelos sindicalizados.

Mentiras e boatos não podem
pautar o processo eleitoral

Participe!


