GREVE DIA 5 MANTIDA
O Sintrajusc convoca os servidores para
a Assembleia Setorial na rampa do TRT
nesta segunda-feira, 4, às 14 horas, para
construir a Greve no dia 5 de dezembro,
terça-feira, buscando ampliar a adesão dos
servidores.
Apesar de algumas centrais sindicais terem
suspendido a Greve pelo suposto recuo do
governo de Michel Temer em votar a Reforma
da Previdência em 6 de dezembro, várias
categorias irão manter a paralisação.
A Fenajufe orientou seus Sindicatos de base
a darem continuidade ao movimento. Em Santa
Catarina, por decisão de Assembleia, também
estaremos a postos. O entendimento é que se
trata de um dia que pode decidir de vez o
recuo do governo.
Em princípio, a concentração dos
servidores do Judiciário Federal será nas
Varas do Trabalho. No âmbito do Fórum
Catarinense de Lutas em Defesa dos Direitos,
do qual o Sintrajusc faz parte, foi acordada
com as demais categorias a realização de Ato
às 15 horas de terça no Ticen, centro de
Florianópolis.
Ontem, o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
afirmou que os partidos que apoiam o

governo de Temer vão acirrar o trabalho até
quarta ou quinta-feira para pautar e aprovar
o projeto ainda em dezembros. São
necessários ao menos 308 de 513 votos. As
informações na imprensa nesta segunda-feira
dão conta de que o governo já teria os votos,
depois de várias reuniões feitas no final de
semana.
Portanto, o risco de a reforma ser pautada
em Plenário existe e o entendimento é que a
conjuntura de profundas ameaças à população
brasileira exige a intensificação da luta, com
a unidade de todos os setores da classe
trabalhadora e do conjunto do funcionalismo
público.
Por isso, avaliamos que é urgente manter
essa agenda de luta, aprovada por várias
categorias em todo o país.
Informamos, ainda, que o Sintrajusc já
tomou todas as providências para garantir a
legalidade do movimento, como o aviso à
população em jornal de circulação estadual e
o envio de ofícios aos tribunais informando
às administrações a participação dos
servidores no movimento.
Venha para a Setorial desta segunda-feira
para juntos construirmos a Greve desta terçafeira!

As razões para fazer
Greve permanecem
1
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A PEC 287, da reforma, não vai combater privilégios, vai reforçá-los
Enquanto Temer, Meirelles e outros ricaços vão continuar ganhando muita
grana, inclusive lucrando com o negócio da previdência privada, você vai
precisar contribuir por 40 anos para ter acesso a 100% da média de todos
os seus salários na vida. Isso no caso de homens com mais de 65 anos e
mulheres com 62.
Qual o verdadeiro rombo da Previdência?
O governo vem alardeando que a aposentadoria da maioria dos
trabalhadores e dos servidores públicos vem provocando um rombo.
Mentira! O que a CPI do Senado apontou foi que as empresas privadas
devem R$ 450 bilhões para a Previdência Social. Somente os bancos devem
R$ 124 bilhões deste total. Isso sem contar os mais de R$ 1 trilhão de
reais que o governo paga todo ano aos banqueiros com as dívidas externa
e interna. Essa informação eles escondem da gente. É onde está o verdadeiro
rombo!

Informe sobre a festa do Sintrajusc
Já está no site do Sintrajusc a relação de você se inscreveu e seu nome não está na lista,
inscritos para a festa de 20 anos. O ajuste da ligue para o Sindicato pelo telefone (48)3222listagem será feito nesta segunda-feira. Se 4668.
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