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SISEJUFE CONVOCA

ASSEMBLEIA  DE ELEIÇÃO DOS DELEGADOS
PARA  REUNIÃO AMPLIADA DA FENAJUFE
Cumprindo a delibera-

ção da Reunião Amplia-
da da Fenajufe do dia 19
de março, o Sisejufe
construiu um calendário
de assembleias com o in-
tuito de informar, debater
e mobilizar a categoria
para a retomada da luta
pela aprovação do PL
6613. Foram cinco as-
sembleias (JF da Rio
Branco, TRE, TRF, JF da
Venezuela e TRT) que ava-
liaram a mobilização e
também discutiram as
duas emendas apresen-
tadas – uma pelo depu-
tado Roberto Policarpo
(PT-DF) e a outra pelo
deputado Reginaldo Lo-
pes (PT-MG) que também

foi autor da emenda do
subsídio.

Em todas as assemblei-
as a categoria reafirmou a
luta pela aprovação do  PL
6613, como também re-
chaçou a emenda do de-
putado Reginaldo Lopes –
que cria a Gratificação por
Desempenho (GDI) alem
de retirar direitos dos ser-
vidores, alguns deles pre-
vistos no Regime Jurídico
Único (RJU).

Para dar continuidade
ao processo de  mobiliza-
ção e articulação nacional
para aprovação do PL
6613, no próximo dia 30
de abril, representantes da
categoria de todo o País
irão à Brasília participar de

nova Reunião Ampliada
da Fenajufe. O objetivo
desse encontro é avaliar
o processo de mobiliza-
ção da categoria e o re-
sultado das assembleias
que discutiram o indica-
tivo de greve por tempo
indeterminado a partir
de 3 de maio.

O Sisejufe, é claro,
também enviará a sua
delegação, que será elei-
ta na terça-feira, 26 de
abril, em Assembleia
Geral em frente à Justi-
ça Federal da Avenida
Rio Branco, às 12h.

Convocamos toda a
categoria para participar
da escolha dos seus re-
presentantes.

Terça-feira, 26 de abril,
Assembleia Geral em frente à Justiça Federal

da Avenida Rio Branco, às 12h


