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SISEJUFE CONVOCA

Nova assembleia dia 4 de abril para deliberar
sobre percentual da mensalidade sindical
Reunião está marcada para a
sede do sindicato, às 19h
A diretoria colegiada do Sisejufe convocou
nova assembleia para deliberar sobre o percentual de desconto da mensalidade sindical.
A reunião será no dia 4 de abril, às 19h, na
sede do sindicato, na avenida Presidente Vargas, 509/11º andar, no Centro.
Em assembleia de prestação de contas, do
dia 21 de março, duas propostas foram discutidas e uma delas aprovada diferentemente do
que previa o Orçamento apresentado para o
exercício de 2018, com percentual de 1,40%
de contribuição do vencimento-básico.
A proposta sugerida pelo Conselho Fiscal e
aprovada na assembleia, elevando o índice da
contribuição da mensalidade para 1,43% em
junho; 1,72% em novembro; e 2% em janeiro
de 2019 (percentual estatutário), se deu em
decorrência da preocupação com as lutas do

ano que vem, quando ocorrerá a integralização do PCS.
Nos últimos anos, a ampliação das lutas
contra a retirada de direitos dos servidores,
tais como a Reforma da Previdência, PEC
dos cortes de gastos, a Reforma Trabalhista
e a Terceirização no serviço público, a retirada dos Quintos, o assédio moral e a luta
pela recomposição salarial fizeram com que
os gastos do sindicato aumentassem muito
acima do que a arrecadação, com o percentual de 1,15%, pode suportar. Diante
desse quadro é que se faz necessário uma
pequena recomposição no percentual da
mensalidade sindical para 1,40%.
A correção proposta resulta, por exemplo,
em um aumento na mensalidade de R$ 7,35
para um técnico em início de carreira e de
R$ 11,34, para um técnico em final de carreira. No caso dos analistas, de R$ 12,40
em início de carreira e de R$ 18,61 para os
em final de carreira.
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