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Sisejufe convoca oficias de justiça
para assembleia eleição de
delgados do 8º Congrejufe
Para oficiais, esta reunião se
reveste de muita importância.
Todos devem anotar na agenda: assembleia de eleição dos
delegados ao 8º CONGREJUFE – 13 de março, às 12h
em frente à Justiça Federal da
Avenida Rio Branco.
Esta atual direção do Sisejufe
lutou muito para que os oficiais
de justiça tivessem a GAE e os
agentes de segurança tivessem
a GAS, foi uma grande vitória,
já que GAE e GAS vão para
aposentadoria e podem reverter em aposentadoria especial.
No último PCS um grupo
chamado PRÓ-SUBSÍDIO se
formou e, em lugar de brigar
por um aumento maior para
todos, dentre as suas propostas está A RETIRADA DA GAE,
DA GAS E DOS QUINTOS.
Conseguimos passar o PCS
sem retirada de direitos, embora em algumas plenárias da
Fenajufe os “subsidas” tenham
se organizado e chegado a ter
45% da plenária! Se obtiverem maioria no CONGREJUFE,
aprovam a retirada de direitos.
No congresso da federação este setor está se organizando em ALIANÇA COM A
OPOSIÇÃO SINDICAL. Eles
fizeram chapa conjunta no Rio
e em Brasília. A OPOSIÇÃO,
COM A AMBIÇÃO DE SER A
DIREÇÃO DA FENAJUFE, ESTÁ
ALIADA E ALINHADA COM O
SUBSÍDIO NACIONALMENTE!!!

Caros oficiais de Justiça, convoco a todos
para participar da Assembleia de Eleição
dos Delegados ao 8º CONGREJUFE,
congresso este em que serão eleitos
os novos diretores da Fenajufe.
Qual a importância desta assembleia
para os oficiais?
A vitória deste setor no Congresso da Fenajufe significa
que teríamos então uma direção comprometida com o
subsídio e a retirada destes
direitos tão almejados pelos
oficiais, ativos e aposentados:
GAE, E QUINTOS.
CONVOCAMOS
TODOS
ENTÃO A COMPARECEREM
EM MASSA À ASSEMBLEIA E
VOTAREM TODOS NA CHAPA
DA ATUAL DIREÇÃO, QUE
TEM COMPROMISSO NA MANUTENÇÃO DA GAE, DOS
QUINTOS, E DA GAS.
Os “subsidas” estão convocando e querem ganhar a assembleia porque o Rio de Janeiro é a segunda maior delegação

no Congresso com 51 delegados, influenciando e muito na
votação da futura direção.
Direito não se joga fora, todos os oficiais devem estar na
próxima assembleia votando
na chapa da direção do Sisejufe, que garantiu a manutenção dos direitos no PCS IV.
Sobre o pagamento do PCS,
tenham calma! Está assegurado o pagamento retroativo.
Assim que seja
votado e aprovado o Orçamento da União receberemos
retroativo desde janeiro.
Contamos com cada um de
vocês na assembléia 13 de
março.
Diretoria do Sisejufe

Assembleia de Eleição dos
Delegados ao 8º CONGREJUFE
13 de março, às 12h
Em frente à Justiça Federal
da Avenida Rio Branco

