Seminário esclarece migração

do regime de Previdência

Míriam Abreu

O Sintrajusc disponibilizou no site as duas palestras do “Seminário sobre a Migração do Regime de
Previdência e o Funpresp-Jud”, realizado no dia 13
de julho no auditório da Justiça Federal e no auditório do TRT-SC. Os debatedores foram o presidente
do Funpresp-JUD (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal – Judiciário),
Amarildo Vieira de Oliveira, e o advogado e especialista em Assuntos Previdenciários Luis Fernando
Silva.
A boa participação dos servidores – cerca de 150
- nas duas atividades mostrou que há muitas dúvidas
sobre o assunto. A palestra também pôde ser acompanhada ao vivo pelo Youtube (TRT-SC) e por canal
institucional interno da Justiça Federal.
A migração de regime de previdência pode ser feita
até o dia 28 de julho e, por isso, o Sindicato buscou
dar ampla visibilidade sobre o tema. A migração de
regime é uma decisão individual, e o servidor precisa conhecer todas as informações antes de tomar sua
decisão.
No site do Sindicato, além das palestras, também
há Nota Técnica da Fenajufe sobre a migração. Lembramos que os Sindicatos têm defendido a aposentadoria integral e a paridade para todos os servidores e
denunciado a falácia do suposto déficit na Previdência alardeado pelo governo.

Cerca de 150 servidores participaram da atividade na Justiça
Federal (acima), no TRT-SC e nas duas transmissões ao vivo

ASSEMBLEIA GERAL SEXTA (20)
13H30 NA RAMPA DO TRT
Transporte na Justiça Federal às 13h

Dívida pública favorece setor financeiro e
está por trás das mudanças na Previdência
Além do esclarecimento coletivo e de dúvidas individuais, o Seminário sobre a Migração do Regime
de Previdência e o Funpresp-Jud foi importante para
repor em pauta a questão de fundo que está por trás
da migração de regime previdenciário. Ela ocorre
depois de várias mudanças na Previdência motivadas
pelo discurso de um suposto déficit. Mas, em 2017,
o relatório da CPI da Previdência apontou que o sistema não tem déficit e descartou a necessidade de
reforma, que estava em discussão no Congresso Nacional em 2017.
A dívida pública federal interna superou R$ 5 trilhões em 2017 em decorrência dos juros abusivos e
de mecanismos financeiros obscuros, que só favorecem o setor financeiro. O movimento Auditoria
Cidadã da Dívida reivindica a realização da auditoria
prevista no art. 26 das Disposições Transitórias da
Constituição Federal de 1988 – que é fundamental
para se obter a necessária transparência sobre o maior
gasto do orçamento federal (juros e amortizações

da dívida), que consome, todo ano, quase a metade
das despesas federais, comprometendo também as
finanças de estados e municípios.
Congresso na UFSC
Para levar essas informações ao conhecimento
público e compreender sua relação com as reformas
já feitas ou em curso, entre elas a da Previdência, o
Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em Santa Catarina promove, nos dias 9 e 10 de agosto, no Auditório da Reitoria da Universidade Federal de Santa
Catarina, o III Congresso Estadual com o tema “O
Papel da Dívida Pública no Sistema Político Brasileiro”. O evento terá a participação da Coordenadora
Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia
Fattorelli, do professor e presidente do IELA/UFSC,
Nildo Ouriques, do coordenador do Núcleo carioca
da ACD e servidor do IBGE, Paulo Lindsay, e do economista e professor da UFSC e UNIVALI, Daniel
Corrêa. Inscrições online: http://bit.ly/2KTDzJ4

Sintrajusc faz Assembleia nesta sexta
O Sintrajusc convida os servidores e servidoras a participarem da Assembleia nesta sexta-feira (20),
às 13h30, na rampa do TRT-SC, para deliberar sobre a prestação de contas do período de Abril/2016 a
Setembro/2017 e sobre a troca do veículo do Sintrajusc.
O veículo usado hoje, um Fiat Doblò HLX 1.8 Flex, foi adquirido em 2010. Atualmente, são 105 mil
quilômetros rodados, e a relação custo/benefício já está ficando desequilibrada.
O transporte da Justiça Federal para o TRT-SC estará disponível às 13 horas na frente do prédio-sede.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
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 EXTRAORDINÁRIA no dia 20 de julho do ano de 2018, sexta-feira, às 13h30 horas, na rampa do
TRT-SC (Rua Esteves Jr., Centro) em Florianópolis, com os seguintes pontos de pauta:
a) Informes;
b) Prestação de contas do período de Abril/2016 a Setembro/2017;
c) Deliberação sobre a troca de veículo do Sintrajusc.
Florianópolis, 3 de julho de 2018.
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