
PRESSÃO TOTAL PARA ENTERRAR
DE VEZ REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O  Sintrajusc tem Assembleia nesta quinta-feira

(15), às 13 horas, no prédio das Varas do Trabalho
(av. Beira-mar Norte) em Florianópolis, SC, para dis-
cutir a mobilização contra a reforma da Previdência
e o indicativo de Greve no dia 19 de fevereiro, con-
vocada pelas Centrais Sindicais e sindicatos.

Mesmo com todas as manobras e a troca de fa-
vores levada a cabo pelo governo Temer e a bancada
de apoio no Congresso Nacional, a reforma da Pre-
vidência (PEC 287/2016) continua sem o número
de apoios capaz de garantir a sua votação no dia 19
de fevereiro. Em entrevista coletiva à imprensa, o
líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo
Ribeiro (PP-PB), admitiu que o Palácio do Planal-
to ainda não tem maioria para votar a proposta. Com
isso, o governo agora trabalha com a data de 28 de
fevereiro como prazo para votar o texto no plená-
rio da Câmara.

No final de 2017, as tentativas de Temer e de seu
principal aliado Rodrigo Maia (DEM-RJ) de colo-
car a proposta em votação também fracassaram. Com
dificuldades de conquistar os 308 votos nos dois tur-
nos, inclusive dentro da própria base aliada, o gover-
no estendeu a agenda para o retorno dos trabalhos
legislativos.

A nova data de votação foi anunciada junto com o
novo parecer, apresentado pelo relator Arthur Maia
(PPS-BA), que traz poucas alterações. Entre elas
estão a retirada dos trabalhadores rurais e dos ido-
sos de baixa renda que recebem o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC-Loas), a manutenção do tem-
po mínimo de contribuição em 15 anos e a pensão
integral para famílias de policiais mortos em servi-
ço. O governo, no entanto, não mexeu nas regras para
os servidores públicos que entraram antes de 2003,
conforme vinha sendo sinalizado pela imprensa.

Parlamentares receosos
Sem dúvida, o adiamento da votação e a alteração,

mais uma vez, da proposta são sinais de que Temer
continua com dificuldade em convencer os parlamen-
tares a apoiar a principal proposta de seu ajuste fis-
cal. Em ano eleitoral, deputados e senadores não que-
rem arriscar a votação em outubro, perdendo o apoio
nas urnas, ao votar uma matéria que ameaça a apo-
sentadoria dos trabalhadores brasileiros. Esse cená-
rio desfavorável é também resultado da intensa mo-
bilização realizada durante todo o ano de 2017 e que,
certamente, será intensificada em 2018.

O fato é que o governo mostra-se desesperado para

ASSEMBLEIA GERAL
Quinta, 13 horas, Varas do Trabalho

Transporte na JF às 12h30, nos Gabinetes às 12h50 e no TRT às 12h55
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Edital de Assembleia Geral do Sintrajusc
Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de
Santa Catarina (SINTRAJUSC), conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz saber aos trabalhadores
do Judiciário Federal de Santa Catarina que será realizada ASSEMBLEIA GERAL no dia 15 de fevereiro de 2018,
quinta-feira, às 13 horas, no prédio das Varas do Trabalho (av. Beira-mar Norte) em Florianópolis, SC, com os
seguintes pontos de pauta:
1-Informes Jurídicos;
2-Mobilização contra a reforma da Previdência e Greve no dia 19/2/2018.

Florianópolis, 6 de fevereiro de 2018
Diretoria Executiva do Sintrajusc

aprovar a reforma. As visitas de Temer a programas
televisivos de qualidade duvidosa denunciam esse ce-
nário. Mesmo a compra de parlamentares das mais
diversas formas, que funcionou em algumas ocasiões
no ano passado, não vem sendo suficiente para garan-
tir os 308 votos necessários para a reforma passar.

Em outra frente, o governo investe alto em propa-
ganda nos meios de comunicação aliados, que des-
pejam matérias e mais matérias tentando enganar a
população e convencê-la de que acabar com a pró-
pria aposentadoria é um bom caminho. Não vem ob-
tendo sucesso.

A reforma vai encontrando dificuldades para avan-

çar, mas o maior obstáculo que os trabalhadores po-
dem impôr a esse ataque é a mobilização. Por isso as
centrais sindicais convocaram um dia nacional de
lutas e mobilização para 19 de fevereiro. Diversas
categorias irão paralisar os trabalhos neste dia.

Construir uma grande mobilização no dia 19 é
nossa chance real de derrotar definitivamente a re-
forma da Previdência de Temer, e cada colega preci-
sa atender a esse chamado para cumprirmos nosso
dever histórico com as próximas gerações - e com
nós mesmos - e enterrarmos esse grave ataque a um
direito básico do conjunto dos trabalhadores. Com
informações do Sintrajufe

Sintrajusc faz campanha de mídia
Aumentar as ações junto aos
parlamentares, pressionando-os com o
recado de que, se votarem na reforma da
Previdência, eles não voltarão ao
Congresso, é uma das tarefas prioritárias
snesse momento. O Sintrajusc também
está fazendo campanha de mídia em
outdoor e busdoor na Grande
Florianópolis e em rádio, com spot de 30
segundos, alertando para as mentiras
contadas pelo governo Temer na
propaganda paga com recursos públicos.
No final de janeiro, a coordenação do
Sindicato reuniu-se com a deputada
federal Carmen Zanotto (PPS) e está
buscando outros parlamentares
catarinenses indecisos para que votem
contra o projeto.




