Reforma da Previdência

Sexta-feira, 17/02/2017-nº1393

Governo Temer aperta calendário
e primeira votação será em março
O deputado Arthur Maia (DEM-BA), relator da
Proposta de Emenda Constitucional da Reforma da
Previdência (PEC 287/2016), deve entregar seu relatório no dia 16 de março (veja calendário no verso,
que pode ser modificado pela dinâmica das atividades). Os trabalhos da Comissão Especial que analisará o mérito da proposta iniciaram dia 14 de fevereiro e a base aliada do governo Temer está decidida
a cumprir a promessa de votar a matéria na Câmara
dos Deputados ainda entre março e abril.
A Comissão Especial fará nove audiências públicas sobre temas ligados à reforma do sistema previdenciário. A oitava audiência, prevista para 14 de
março, será um seminário internacional, com representantes do governo brasileiro e da Organização Ibero-americana de Seguridade Social, do Banco Mundial, da Comissão Econômica para a América Latina
e Caribe (Cepal), além do economista Fabio Giambiagi, especialista em Previdência.
As audiências serão por temas: 1) regime de previdência dos servidores; 2) arrecadação, isenções e
cobrança da dívida previdenciária; 3) Regime Geral
de Previdência Social; 4) equilíbrio financeiro da
previdência (mudanças demográficas e mercado de
trabalho); 5) benefício de prestação continuada; 6)
trabalhador rural; e 7) situação dos policiais e dos
professores.
Mobilização
O parecer do relator deverá ser votado na Comissão Especial no dia 21 de março. Uma semana depois, em 28 de março, o Plenário da Casa analisará a
PEC em primeiro turno; e no dia 6 de abril, em se-

SINTRAJUSC LEGAL ALERTA
SERVIDORES SOBRE PROJETO

JT de Chapecó

Entre os dias 8 e 11 de fevereiro, a equipe do
"Sintrajusc Legal" visitou servidores da JT e da JF
em Chapecó e Concórdia e da JT em Xanxerê. As
reuniões contaram com a presença da Coordenadora Jurídica Denise Zavarize e do Assessor Jurídico Fabrizio Rizzon. Foram prestados esclarecimentos sobre ações judiciais e os impactos das reformas da Previdência e Trabalhista, que já estão
mobilizando os colegas do Oeste de Santa Catarina.
Os servidores Clovis Massignani, Rafael Pawlak
e Eleuse Ritter, da JT e JF de Chapecó, reuniramse com o deputado João Rodrigues (PSD/SC) para
garantir, com o voto dele, que não sejam retirados
direitos dos trabalhadores brasileiros na Reforma
da Previdência. No dia 13/2, o coordenador do
Sintrajusc Paulo Roberto Koinski reuniu-se com
o deputado federal Esperidião Amin (PP). Os demais deputados por SC serão abordados em
Brasília, depois da Reunião Ampliada da Fenajufe.

gundo turno. Depois, a proposta segue para análise
do Senado Federal. O Sindicato destaca a pressa do
governo Temer em aprovar essa segunda etapa de seu
ajuste fiscal contra a população brasileira. Por isso,
chama a atenção para a necessidade de toda a classe
trabalhadora, em resposta a essa grave ameaça de ter
a sua aposentadoria usurpada, se organizar e intensificar as mobilizações nos próximos dias.
É preciso que os servidores do Judiciário Federal
e MPU, juntamente aos demais setores do funcionalismo público, respondam à altura e mostrem ao Pa-

lácio do Planalto que não aceitarão mais esse ataque
vindo do governo e seus aliados no Congresso Nacional e no setor privado.
Em breve convocaremos os servidores em Assembleia para informar o calendário de atividades
em nível local e nacional e definir a forma de participação dos servidores de Santa Catarina. O Sintrajusc irá levar dois delegados para a Reunião
Ampliada da Fenajufe, dia 19, em que a Reforma
será a pauta principal. Com informações do Sindjus-DF

O QUE FAZER JÁ PARA BARRAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
- Converse com seus familiares e amigos sobre os impactos da reforma, que irá
atingir todos os trabalhadores. O Sintrajusc está distribuindo um folheto com as
principais mudanças propostas. Leia e passe adiante!
- Pressione os deputados federais. Na página do Sintrajusc, no ícone com a
imagem ao lado, estão os e-mails dos deputados federais por SC e uma sugestão
de mensagem, que também pode ser personalizada.
- Assine Abaixo-Assinados. Um deles está em:
www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR91478
- Participe das atividades organizadas pelo seu Sindicato. Teremos pouco tempo
para barrar a Reforma da Previdência.
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