Bolsonaro diz que vai conversar
com Temer para tentar aprovar
reforma da Previdência
Menos de 24 horas após ser eleito o próximo
presidente da República, o deputado federal Jair
Bolsonaro (PSL-RJ) disse que entrará em contato
com o presidente Michel Temer (MDB) para tentar
aprovar a reforma da Previdência. Ele disse que
conversará com Temer para tentar aprovar na íntegra
ou ‘ao menos parte’ da reforma da Previdência ainda
em 2018, antes de assumir o cargo.
Bolsonaro, como já sinalizavam alguns membros
de sua equipe e apoiadores, quer aprovar a reforma
para evitar o desgaste de tal medida logo no início
de seu governo. Pesquisas de opinião vinham
indicando, ao longo do ano, que a PEC 287 é
extremamente impopular e rejeitada por mais de
70% da população. A Proposta de Emenda
Constitucional 287 tramita na Câmara dos
Deputados desde 2016.
Tramitação
Caso aprovada, a reforma adiará ou inviabilizará
o direito à aposentadoria para milhões de brasileiros.
Além disso, resultará na redução total ou parcial de
benefícios e do valor de quem conseguir se
aposentar. A proposta já passou pelas comissões
especial e de justiça. Está pronta para ser levada a
voto no Plenário da Câmara dos Deputados, de onde,
sendo aprovada, seguirá para o Senado Federal. A
afirmação com relação à Previdência ocorreu na TV
Record.

Em outra recente
declaração, a poucos
dias do segundo turno,
ele disse que a reforma
da Previdência precisa
ser aprovada, mas que
isso só seria possível
caso realizado em
etapas
e
com
mudanças paulatinas. Na entrevista à Record, no
entanto, não escondeu que gostaria de aprovar a
proposta na íntegra. “Semana que vem estaremos em
Brasília e tentaremos junto ao atual governo de
Michel Temer aprovar alguma coisa. Senão toda a
reforma da Previdência, ao menos parte, para evitar
problemas para um futuro governo”, disse.
Mesmo sem sabermos exatamente como será o
trato do governo Bolsonaro com os divergentes à
proposta, precisamos, desde já, estarmos alertas e
prontos para as mobilizações que certamente serão
necessárias. O contexto é difícil, mas nossa única
arma é e será nossa luta coletiva, e o mesmo caminho
que trilhamos no enfrentamento à reforma de Temer
precisará ser seguido no próximo período.
O Sintrajusc está retomando a campanha de
mídia, semelhante àquela realizada no final do ano
passado e início de 2018, e fará contato com os
parlamentares catarinenses. Com informação do
Sintrajud e Sintrajufe

Eleição para o Conselho Fiscal é no dia 7/12
Uma das principais iniciativas do Conselho Fiscal
é fiscalizar a gestão financeira e patrimonial do
Sintrajusc Segundo o Estatuto do Sindicato, também
compete ao Conselho analisar as prestações de
contas mensais e anuais, encaminhando parecer à
Diretoria Executiva para publicação. Por isso, é
fundamental que todos os filiados e filiadas
participem da eleição para os cargos de membros do
Conselho Fiscal do Sindicato, que será realizada no
dia 7 de dezembro.
Nesta eleição, serão instaladas Mesas Receptoras
de voto em cada local de trabalho das 11h às 17h do
dia da eleição.
O voto dos aposentados e dos pensionistas será
enviado para o endereço residencial cadastrado no
Sintrajusc e deverá ser postado pelo votante nos
Correios até o dia 7 de dezembro ou depositado na
urna disponível na sede do Sindicato no dia da eleição.
Em relação à eleição passada, essa medida foi tomada
porque parcela importante dos filiados está
aposentada e muitos já não moram no Estado, tendo,
portanto, dificuldade de exercer o direito de voto de

forma presencial.
Cada filiado terá
direito de votar em até
três nomes da lista de
candidatos, que podem
se inscrever de 7 a 22
de novembro.
A
Comissão
Eleitoral, eleita na
Assembleia Geral do dia 16 de outubro e do dia 22
de outubro, responsável pela realização das eleições,
assim se compõe: Titulares: Monique Von Hertwig
Bittencourt (JE), Severino Duarte (JT) e Denise
Zavarize (JT-presidente). Suplentes: Daniel Ferreira
(JT) e Jacqueline Burigo (JT).
Data importante:
O requerimento de registro de candidaturas (nomes)
deve ser protocolado na Secretaria do Sindicato de 7
a 22 de novembro. O horário de funcionamento é das
9h às 17h, sendo que, especificamente no dia 22, o
prazo para registro encerra-se às 13h.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES NO SINTRAJUSC
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de
Santa Catarina (SINTRAJUSC), conforme estabelecem os artigos 45 e 47 do Estatuto Sindical, faz
saber aos trabalhadores do Judiciário Federal de
Santa Catarina (Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Federal) que serão realizadas eleições
para o Conselho Fiscal (triênio 2019-2021) no dia
07 de dezembro de 2018, comunicando ainda o que
segue:
a) As eleições serão realizadas no dia 07 (sete) de
dezembro de 2018, nos locais de trabalho disponíveis na página do Sindicato, tendo início às 11h e
encerramento às 17h do dia da eleição. O voto dos
aposentados e dos pensionistas será enviado para o
endereço residencial cadastrado no Sintrajusc e
deverá ser postado pelo votante no dia 07 de dezembro ou depositado na urna disponível na sede
do Sindicato neste dia;
b) O requerimento de registro de candidaturas (no-

mes) será protocolado peran-te a Secretaria do Sindicato (horário de funcionamento das 9h às 17h)
no período de 07.11.2018 até às 13h do dia
22.11.2018 (rua dos Ilhéus, 118, sobreloja - sala 3,
Edifício Jorge Daux, Centro, Florianópolis, CEP
88010-560);
c) O Regimento da Eleição encontra-se disponível
na página do Sindicato;
d) A Comissão Eleitoral, eleita na Assembléia Geral do SINTRAJUSC do dia 16 de Outubro e do dia
22 de Outubro de 2018, responsável pela realização das eleições de que trata o presente edital, assim se compõe: Titulares: Monique Von Hertwig
Bittencourt (JE), Severino Duarte (JT) e Denise
Zavarize (JT-presidente). Suplentes: Daniel Ferreira
(JT) e Jacqueline Burigo (JT)
Florianópolis, 29 de Outubro de 2018.
Coordenação Geral do SINTRAJUSC
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