!

Mobilize-se

Todos ao
Plenário

PEC 06 avança e Sindjus-DF
convoca servidores para
dias decisivos
Coordenadores do Sindjus-DF passaram a semana no Congresso Nacional
realizando intenso e contínuo trabalho de abordagem aos parlamentares, participando de reuniões e audiências públicas, e acompanhando a movimentação
em torno das negociações acerca da tramitação da PEC 06/19, que contou com
apresentação de novas versões do parecer do deputado Samuel Moreira (PSDB/
SP). Mesmo com todas as tentativas da oposição de adiar a votação, o teto-base
foi aprovado na Comissão Especial instalada na Câmara dos Deputados.
A comissão também rejeitou os destaques apresentados pelos deputados da
oposição na tentativa de reverter os prejuízos causados pela PEC 06 aos servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, deficientes e demais pessoas
atingidas por essa reforma nefasta. Com maioria de integrantes da base governista, a Comissão Especial ignorou os apelos da população e a pressão das
entidades, empurrando a proposta de desmonte da Previdência Social para o
Plenário da Câmara.
Paralelo ao trabalho realizado no Congresso Nacional, a equipe de mobilização do Sindjus-DF tem recepcionado os parlamentares no Aeroporto JK com faixas e instrumentos musicais, chamando a atenção para a importância de combater a Reforma da Previdência.
A campanha do Sindjus-DF
contra a PEC 06/19 continua
na Rodoviária do Plano Piloto
e no Metrô. A iniciativa está
recebendo elogios de deputados e senadores que são
contrários à reforma.

O Plenário pode aprovar, alterar
ou rejeitar o texto-base aprovado
na Comissão Especial. Porém, isso
só vai acontecer se houver pressão popular, de fato. O Palácio do
Planalto liberou R$ 40 milhões em
emendas para quem votar a favor.
Os deputados precisam realmente
se sentir pressionados para mudar
de lado e votarem contra a PEC
06/19.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, grande defensor da reforma, informou que o texto-base
aprovado na Comissão Especial
já deve começar a ser discutido
no Plenário da Câmara a partir de
terça-feira (9/7). Avalia que já tem
votos necessários para aprovar a
reforma no plenário, informação
contestada pelos parlamentares e
entidades contrárias à reforma. Ela
precisa de 308 votos para ser aprovada, em dois turnos de votação.
Por isso, a hora de concentrar
nossos esforços é agora. Junte-se
aos coordenadores do Sindjus-DF
no trabalho diário que tem sido
feito dentro do Congresso Nacional
para combater essa reforma. Assim
como fizemos na época da derrubada do Veto, vamos atuar incisivamente nos gabinetes e corredores
da Câmara dos Deputados contra
a PEC 06. É a nossa aposentadoria
que está em jogo. Ou fazemos algo
agora para impedir esse ataque
ou nosso futuro estará seriamente
comprometido. Pense nisso e reaja!
Todos contra a PEC 06!
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FILIADO À FENAJUFE

Sindjus-DF participa de Encontro Nacional de Técnicos
No dia 29 de junho, na cidade de Fortaleza (CE), o Sindjus-DF participou do
Encontro Nacional dos Técnicos do Poder Judiciário Federal: “Cenários, Perspectivas e Estratégias em Defesa do Cargo promovido pelo Sintrajufe-CE, que recebeu
representantes de sindicatos e associações de todo o país e suas bases, além de
coordenadores da Fenajufe.
Ao final de exposições e debates, o encontro aprovou pautas específicas como
promover ampla campanha em defesa do NS, a nível nacional, junto ao STF para
o envio imediato de projeto de lei ao Congresso Nacional e lutar pelo retorno dos
técnicos judiciários à área judiciária. Confira a matéria completa sobre o evento,
fotos e a Carta de Fortaleza em nosso site.
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Sindjus-DF se envolve
na luta pela inclusão dos
autistas no Censo 2020

Em Defesa da Reforma
Tributária Solidária
Dirigentes do Sindjus-DF participaram, no
dia 3 de julho, no auditório Nereu Ramos – Câmara dos Deputad
os, do lançamento da
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Refo
rma Tributária Solidária.
O objetivo é aprimorar o Sistema Tributário
Brasileiro a partir de um
modelo que concilie desenvolvimento econ
ômico e redução das desigualdades.

018,
No dia 2 de julho, o Senado aprovou o Projeto de Lei 139/2
preque
-SC),
dania
de autoria da deputada Carmem Zanotto (Cida
censo
no
o
vê a inclusão de perguntas sobre pessoas com autism
demográfico 2020.
de IncluEssa aprovação só aconteceu pela pressão do Núcleo
aram
realiz
que
as,
autist
são do Sindjus-DF, do Moab e de (pais de)
ã
manh
na
al
manifestação de grande repercussão no Senado Feder
to da pauta
do dia 02 de julho, pois o governo havia tirado o proje
amente
tecnic
era
que
de
ção
do Plenário do Senado, sob a alega
nça
prese
a
com
u
conto
inviável. O protesto gerou uma reunião que
da
e
o
Senad
do diretor do Sindjus-DF, do vice-líder do governo no
autora do projeto, entre outros.
manifesNo dia 03 de julho, o mesmo grupo que organizou a
em fren”,
ente!
Presid
tação no Senado realizou o ato “Sanciona,
naro a
Bolso
te ao Palácio do Planalto, com objetivo de pressionar
a atenção da
sancionar o PLC 139/2018. A mobilização chamou
com os maprimeira-dama, Michelle Bolsonaro, que foi conversar
foram receMoab
do
e
nifestantes. Representantes do Sindjus-DF
Especial
taria
bidos no Palácio do Planalto por assessores da Secre
Pessoas com
de Articulação Social e da Secretaria dos Direitos das
Deficiência.

