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Está confirmado que houve a reu-
nião Ayres e Dilma no dia 29 de maio, 
cujos resultados até agora não foram 
divulgados. A pauta da reunião seria 
o nosso PL 6613 e o subsídio dos ma-
gistrados, mas não temos nenhuma 
confirmação de algum acordo que 
possibilite a aprovação do nosso PCS. 
Diante disto a hora é de radicalizar 
nosso movimento e preparar a greve 
pelo PCS. “Si vis pacem, para bellum” 
é uma locução em latim que quer di-
zer: “Se queres a paz, prepara-te para 
a guerra”. Ela foi escrita pelo autor do 
quarto ou quinto século Publius Fla-
vius Vegetius Renatus e se enquadra 
pefeitamente na nossa situação.

A hora é de cerrarmos os dentes e 
pressionarmos Congresso e Executivo 
pela aprovação do PL. Caso haja vo-
tação do PL 6613 na CFT, com algum 
acordo, podemos repensar nosso posi-

Greve do Judiciário Federal 
do rio começa esta semana, 

todos à paralisação dos 
dias 4 e 5, preparatória da 

Greve Geral do dia 6 de Junho
“Quem perdeu o trem da 
história por querer, saiu do juízo 
sem saber, foi mais um covarde 
a se esconder diante de um novo 
mundo”. Beto Guedes

cionamento no dia 6, mas temos que 
estar mobilizados, preparados, pronto 
para a greve por tempo indeterminado 
caso a CFT e o STF não cumpram a 
promessa de votar o projeto no dia 6.

Temos pouco tempo até a LDO, a 
LOA e o recesso parlamentar, tanto o 
oficial quando o branco das eleições 
municipais, a hora é agora de arran-
carmos nosso PCS no peito e na raça.

O Sisejufe já fez arrastões em toda 
a capital e em polos do interior nos 
dias 29 e 30, estamos enviando pela 
internet o aviso de greve para toda a 
Justiça Eleitoral no Estado do Rio.

Agora é cruzar os braços, fechar 
tudo, das 12h às 15h nos dias 4 e 5 
na Justiça Federal e Eleitoral e de 9 às 
12h na Justiça do Trabalho.

Nos principais polos haverá car-
ros de som e faixas; no interior mais 
distante, aqueles que forem aderir ao 
movimento paredista peçam material 
que o sindicato enviará pelo Correio.

A hora de lutar e conquistar é agora!
PCS já!

não é mole não, 
ou dá o pcs ou 

não vai ter eleição!


