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A mobilização dos servidores do Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE) na greve 
dos trabalhadores do Judiciário Federal 
será intensificada ainda mais esta se-
mana.  A direção do Sisejufe convoca 
os servidores de todas as Zonas Eleito-
rais (ZE) para participar de ato conjunto 
nesta quarta-feira, 26 de outubro, em 
frente à sede do TRE, na avenida Presi-
dente Wilson, no Centro do Rio. A ma-
nifestação ocorrerá às 13h.

O objetivo é aumentar a participa-
ção dos servidores das ZEs na luta 
pela aprovação do PL 6.613/2009, 
que tramita no Congresso Nacional. 
O funcionalismo público do tribunal 
tem participado com destaque no 
movimento grevista no Estado do Rio, 
tanto na Zonas da capital quanto nas 
do interior. No total, 81 ZEs estavam 
paralisadas até o dia 21 de outubro.

Contribuindo para a mobilização, 
a comissão de ativistas voluntários 
percorreu setores do TRE, conforme 
estabelecido em cronograma. Na se-
mana passada, segundo a comissão, 
foram visitados  os polos de ZEs em 
São Gonçalo, na Rua Feliciano Sodré. 

Sisejufe convoca ato conjunto das Zonas 
Eleitorais dia 26 de outubro no TRE Sede

O grupo também esteve nas ZEs de 
Niterói, na Rua Visconde de Sepetiba, 
e da Região Oceânica.

Em reunião com servidores, a co-
missão informou sobre a conjuntura 
política em Brasília, o iminente risco 
de o PCS4 não ser aprovado – me-
diante a falta de luta e mobilização da 
categoria – e  o avanço do PLP 549 
(que pode congelar os salários dos 
servidores públicos por 10 anos) que 
está passando de comissão em comis-
são na Câmara e, ainda que rejeitada 
no mérito, pode ser aprovado se che-
gar ao Plenário. 

A atual situação exige o fortaleci-
mento da greve em nível nacional, nos 
moldes dos PCSs anteriores. A ordem é 
cruzar os braços e participar em massa.

A comissão convocou também os 
servidores para o ato conjunto das 
Zonas Eleitorais no próximo dia 26 de 
outubro, às 13h,em frente ao prédio 
do TRE Sede, como tática motivacio-
nal e arregimentadora da categoria 
como um todo, principalmente nos 
fóruns do centro, fortalecendo mais a 
greve no Rio.

Quarta-feira, 26 de outubro, às 13h Ato 
unificado das ZEs no TRE, em frente ao TRE-Sede


