
Com o consentimento de 50 senadores, assisti-
mos na terça-feira (11) ao assassinato da CLT com 
a aprovação da contrarreforma trabalhista. Ainda 
na Câmara, onde foi aprovado com grande maio-
ria, o texto sofreu alterações propostas por gran-
des empresários, financiadores de campanhas 
eleitorais dos parlamentares, que deixaram o pro-
jeto pior do que chegou. 

Em sessão de debates sobre o projeto, nos dias 5 
e 6 de julho, o Plenário rejeitou 178 emendas e na 
votação final (11) foram rejeitados três destaques 
que retiravam do texto o trabalho intermitente, a 
presença de gestantes e lactantes em locais insalu-
bres e a prevalência do negociado sobre o legisla-
do. 

Após sanção, as mudanças começarão a valer 
daqui a quatro meses. 

A contrareforma trabalhista foi mais um grande 
passo para atender a agenda dos banqueiros e 
donos de títulos da dívida pública. O próximo pas-
so é o fim da Previdência Social.

Senadores catarinenses

Comprometidos até o pescoço com os patrões, 
os três senadores catarinenses Dalírio Beber, 
Dário Berger e Paulo Bauer votaram em peso con-
tra os trabalhadores, com o Sim à reforma. Sem 
respeito algum ao povo catarinense que os elegeu, 
foram grandes entusiastas do desmonte da CLT. 

Fiquemos espertos! 
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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 
17 de julho, às 16 horas, no prédio de gabinetes do TRT-12 (Av. Rio Branco, 919 – Centro), em 
Florianópolis, SC, com os seguintes pontos de pauta:

1- Reestruturação no Judiciário Federal

Florianópolis, 11 de julho de 2017

IMAGEM DA SEMANA

11/07/2017- Brasília- DF, Brasil- Integrantes de Centrais Sindicais ocupam o gramado em frente ao espelho d’água do 
Congresso em protesto contra a reforma trabalhista.
Foto: José Cruz/Agência Brasil
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