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Servidores da Justiça
Eleitoral mantêmGreve
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EMBRASÍLIA, MINISTROCEZAR
PELUSO JÁ PEDIU AUDIÊNCIA
COM OPRESIDENTE LULA

ASSEMBLEIA SETORIAL HOJE,
SEGUNDA-FEIRA, DIA 21, ÀS 17h,

NO TRE

EmAssembléia Setorial nesta sexta-
feira, dia 18, os servidores do TRE
decidirammanter aGreve, comnova
avaliação nesta segunda, dia 21. Tam-
bém foi aprovada a transformação

doComandoLocal deGreve emumConselho com
a participação de todos os servidores grevistas que
irá, de forma coletiva, deliberar sobre os rumos
do movimento. Desde o início da Greve, os servi-
dores doTRE avaliamdiariamente o desdobramen-
to da luta pelo PCS em Brasília, nos estados e em
Santa Catarina, decidindo se há ou não condição e
necessidade de continuarem parados. A próxima
Assembléia Setorial será nesta segunda-feira, dia 21,
às 17 horas, no TRE.
Nesta sexta foi comemorada a informação

publicada no site do Lutafenajufe e mais tarde
replicada no site da Fenajufe de que coordenado-
res da Federação confirmaram junto ao STF que o
ministro Cezar Peluso pediu audiência com o pre-
sidente Lula para discutir especificamente o PCS
dos servidores do Judiciário Federal. Segundo as
informações obtidas, o encontro deverá ser nesta
semana, mas sem data ainda definida. Além de
Peluso, também deverão comparecer à reunião os
presidentes dos demais Tribunais Superiores.
Também foi ressaltada a necessidade que as in-

formações divulgadas sejam sempre confirmadas,

para que não se repitam situações onde notícias
desencontradas foram publicadas em sites de diver-
sos sindicatos
Os servidores concordam com a avaliação da Fe-

deração que essa possível agenda entre os presiden-
tes da República e do STF é resultado das pressões
feitas pelos servidores emGreve e tambémpela pró-
pria Fenajufe, que já vem cobrando há algum tem-
po que o STF levasse a reivindicação dos servido-
res do Judiciário ao chefe do Executivo.
Nesta semana, emBrasília, especialmente de ter-

ça a quinta-feira, dias 22 a 24, continuam as pres-
sões na Câmara dos Deputados, especialmente na
Comissão de Finanças e Tributação, onde agora tra-
mita o projeto do PCS. O Comando Nacional de
Greve também fará reunião nesta segunda-feira, 21,
às 15 horas, para definir as demais atividades, inclu-
sive com a participação de caravanas enviadas por
alguns Estados.
Em nível local, já está pré-agendado para quar-

ta-feira, 23, a reunião com aAdministração do TRT
para negociar os dias parados. Neste dia também
está previsto o julgamento dos agravos impetrados
pela Fenajufe contra as liminares que limitaram o
direito de Greve no Judiciário Federal. Em função
desses dois fatos, a próxima Assembléia Geral será
na quarta-feira, dia 23, às 14 horas, no TRT, seguida
de Ato pelo PCS.


