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Servidores decidem sobre
paralisação dia 11 contra PEC 55
A PEC da Morte, agora com o número 55/2016,
já está no Senado e, se aprovada, irá congelar os investimentos públicos por 20 anos. Os servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada em todo
o país estão se organizando para fazer paralisação nacional no dia 11 de novembro e barrar a aprovação
no Senado (a PEC, com o número 241, já foi aprovada na Câmara dos Deputados).
Por isso, o Sindicato convida a categoria a também se organizar para mais esta luta. Vamos fazer
Assembleia Geral no dia 7 de Novembro (segundafeira), às 16 horas, na Justiça Federal, em
Florianópolis, para deliberar sobre a paralisação.
Nesta sexta-feira também haverá Assembleia
Setorial em três municípios (Rio do Sul, Chapecó e
Joinville) que solicitaram a realização da Assembleia
no prazo indicado. Os votos desses colegas serão
contabilizados na decisão, conforme mudança
estatutária aprovada no Congresso do Sintrajusc realizado em setembro.
O senador Eunício Oliveira (PMDB-Ceará) será
o relator da PEC 55/2016 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. A designação
foi publicada dia 27 de outubro. Até o encerramento
da discussão na CCJ, qualquer senador-membro poderá apresentar emendas à matéria. Após votação na
Comissão, que deve acontecer até 9 de novembro, a

Sintrajusc fez campanha de outdoors em todo o Estado

PEC seguirá ao Plenário do Senado Federal, onde
será votada em dois turnos – 29 de novembro e 13
de dezembro – segundo cronograma definido pelas
lideranças da Casa. Na esteira da aprovação da PEC
55 no Senado, o governo Michel Temer (PMDB) já
anunciou para logo a remessa da reforma da Previdência ao parlamento.
Orçamento reduzido
É no crescimento da mobilização que os setores
que se opõem à proposta apostam para impedir que
ela seja aprovada no Senado. Os efeitos da PEC 55
atingem todo o serviço público federal e terão reflexos sobre as esferas estadual e municipal. Estudo do
economista Washington Lima, que assessora o
Sintrajusc, mostra que se a PEC estivesse em vigor

Assembleia na Capital
7/11, 16 horas, na Justiça Federal

Transporte: 15h30 no prédio dos Gabinetes, 15h40 no TRT Esteves Jr. e 15h45 no prédio das Varas

nos últimos 15 anos, o orçamento do Poder Judiciário Federal teria sido R$ 13,5 bilhões menor em
2016 – uma retração de mais de um terço (35,65%)
Entretanto, as despesas financeiras, que são os
juros e amortizações da dívida pública, não são atingidas pela PEC, ou seja, estão preservadas do congelamento. Isso significa que todo o estoque de recursos não passado para a saúde e educação poderá ser
transferido para o pagamento da dívida.

Campanha de outdoors
O cenário, portanto, requer mobilização imediata.
Em outubro, o Sintrajusc fez Campanha contra a PEC
em várias cidades do Estado, com outdoors distribuídos em pontos estratégicos estampando as frases “PEC
241/2016-DIGA NÃO ÀS MEDIDAS QUE TIRAM
DIREITOS EATACAM OS SERVIÇOS PÚBLICOSSintrajusc – Fenajufe”, dando visibilidade à luta contra essa grave ameaça aos investimentos públicos.

Coletivo Jurídico da Fenajufe faz
encontro nacional em Brasília
O Coletivo Jurídico da Fenajufe realiza nos dias
3 e 4 de novembro - quinta e sexta - sua XXI reunião, no Carlton Hotel, em Brasília. A Coordenadora Jurídica do Sintrajusc, Denise Zavarize, participa da atividade.
O coletivo reúne coordenadores jurídicos e advogados dos sindicatos filiados à Federação e tem
por objetivo avaliar cenários e debater as melhores
estratégias de atuação na defesa dos direitos dos

servidores do Poder Judiciário federal e do Ministério Público da União.
Durante o encontro serão tratados temas como
os efeitos da PEC 241 (PEC 55 no Senado) e seus
impactos sobre os trabalhadores, assunto da primeira palestra a ser proferida nesta quinta-feira (3/11).
Outras abordagens deverão discutir ainda o Nível
Superior para Técnicos, a data-base e o tele-trabalho, entre outros temas.

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 em Florianópolis e Assembleias
Setoriais nos municípios abaixo listados, sendo que em Florianópolis aAssembleia será no dia 7 de novembro do ano
de 2016 (segunda-feira), às 16 horas, na sede da Justiça Federal (av. Beira-Mar Norte, Florianópolis, SC), com o
seguinte ponto de pauta:
1) Deliberação sobre paralisação no dia 11 de novembro contra a PEC 55/2016 (PEC da Morte), que está no
Senado
ASSEMBLEIAS SETORIAIS:
1 – Justiça Federal de Rio do Sul: 4 de novembro de 2016, às 14 horas, na Sala de Cursos da sede da JF
2 – Justiça Federal de Chapecó: 4 de novembro de 2016, às 13 horas, no auditório da 3ª Vara
3 – Justiça Federal de Joinville: 4 de novembro de 2016, ao meio-dia, no átrio do prédio-sede
Florianópolis, 28 de outubro de 2016
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