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Assembleia dia 31 de julho
elegerá delegados para
plenária da Fenajufe
Reunião será às 12h em frente
ao prédio da Justiça Federal
da avenida Rio Branco. Participe
para defender nossa categoria!

A

s servidoras e servidores do Judiciário Federal
no Rio devem anotar na
agenda. No dia 31 de julho, a
categoria no estado tem importante compromisso em defesa
de seus direitos. A direção do
Sisejufe convoca todos os funcionários e funcionárias a participarem da assembleia que
escolherá os delegados para
a 18ª Plenária Extraordinária
da Fenajufe. A reunião no dia
31 de julho está marcada para
as 12h em frente ao prédio da
Justiça Federal na avenida Rio
Branco, local tradicional das
atividades do sindicato.
A diretoria do Sisejufe salienta
a importância da participação
de grande número de servidoras e servidores na assembleia
desse dia 31. O momento é de
retomada da mobilização para
a defesa da pauta específica
da categoria como a antecipação das duas últimas parcelas
da GAJ e (15,8%); do direito

A 18ª Plenária da Fenajufe
está marcada para os dias 23,
24 e 25 de agosto, em Brasília. O encontro definirá planos
de lutas para a categoria nos
próximos meses. A delegação
do Rio levará propostas que
serão discutidas e defendidas na assembleia do dia 31
de greve no serviço público; de julho. A plenária também
da discussão sobre Carreira; e deve avaliar a repercussão do
contra o PL 4.330, da trata da ato nacional que vai ocorrer
no dia 14 de agosto, também
Terceirização em geral.
em Brasília.
“Temos que estar cientes da
A Plenária Extraordinária
importância da participação e
da retomada da nossa mobili- da Fenajufe cumprirá as resozação. Os próximos meses se- luções do 8º Congrejufe para
rão decisivos para o futuro de discussão e deliberação das
nossa categoria. Temos que propostas apresentadas e não
lutar mais do que nunca pela votadas no último congresso
nossa carreira”, defende o dire- da categoria. Regimento intertor-presidente do Sisejufe, Val- no também está na pauta do
encontro.
ter Nogueira Alves.
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