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TODOS À PASSEATA
Servidoras e servidores do Judiciário Federal no Rio
farão grande passeata e ato público na quarta-feira,
9 de novembro, a partir das 15h
O Comando Local de Greve
(CLG) deliberou na quinta-feira,
3 de novembro, em sua primeira
reunião, pela realização de pas
sea
ta da categoria no dia 9 de
novembro. Ao final da caminhada,
uma ato público será realizado em
frente à sede do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), da avenida Presidente Wilson. Os 15 participantes
da reunião do CLG, reunidos na
sede do Sisejufe, aprovaram ainda
promover “arrastões de conscientização”, nos dias 7 e 8 de novembro, em todos os setores das
Justiças Federais na capital e no
Interior, onde os servidores estão
participando da paralisação iniciada em 19 de outubro. O envio
de uma delegação a Brasília para
ajudar na ocupação do Congresso
Nacional, dia 9, também foi aprovada pelo CLG.
A passeata sairá da Candelária,
percorrerá a avenida Rio Branco
até chegar ao prédio da sede do
TRE, na avenida Presidente Wilson. A concentração está prevista
para 15h. A diretoria do Sisejufe e
os componentes do CLG avaliam
que a participação dos servidores
é fundamental na luta pela aprovação do PL 6613 que tramita no
Congresso Nacional. A expectativa é de que trabalhadores e trabalhadoras de vários setores do
Judiciário Federal participem, inclusive com a vinda de servidores
do Interior do estado.
Na reunião do dia 3, o comando

ratificou também decisão da direção
do Sisejufe de enviar uma delegação a
Brasília, dias 8 e 9 de novembro, para
ajudar na atividade que será promovida pela Fenajufe. A ideia é preparar
a ocupação do Congresso Nacional
na quarta-feira, 9 de novembro. A
Federação planeja fazer um corpo a
corpo com parlamentares, dia 8, para
conscientizá-los da importância de
aprovação do PCS4 e, no dia seguinte, com representantes de vários estados, ocupar as galerias do Congresso
Nacional. Do Rio, vão seguir 15 servidores que comporão a delegação
fluminense. Serão três representantes
de cada foro do Judiciário Federal do
Rio que irão à capital federal.

Comando avalia
movimento no Rio
No dia 3 de novembro aconteceu a
primeira reunião do Comando Local
de Greve. Na ocasião, os participantes fizeram uma avaliação do movimento paredista no estado. Segundo
levantamento apresentado, 44% das

Zonas Eleitorais estavam paralisadas e na, Justiça Federal, a adesão
seria de 40% dos servidores. O comando destacou a grande adesão
que vem ocorrendo no Interior do
estado. A posição de consenso no
comando é a necessidade de aprofundar e aumentar a mobilização e
fazer a greve crescer. Só desta maneira haverá possibilidades reais de
disputar e conquistar o PCS.
Os integrantes do CLG avaliaram
ainda, que mesmo o Supremo Tribunal Federal (STF) demonstrando
certa flexibilização para negociar
e os deputados federais estando
dispostos a apresentar emendas,
a Proposta de Lei Orçamentária
(PLO) terá que ser votada até o dia
9 de novembro. Depois desse prazo somente haverá possibilidades
de remanejamentos de recursos
feitos pelo relator da PLO. Por isso,
a mobilização na semana de 7 a
12 de novembro será de extrema
importância para toda a categoria
do Judiciário Federal.

Comando Local de Greve aprova
caminhada pela Rio Branco até
a sede do TRE. Manifestação
vai acabar em ato público na
avenida Presidente Wilson
em defesa do PCS4 (PL 6613)

