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SERVIDORES
Estão previstos o congelamento 

dos salários do funcionalismo 
e a proibição da realização de 

concursos. Quem permanecer no 
serviço público, terá uma carga 

de trabalho muito maior.

DÍVIDA PÚBLICA
Ao comprimir os gastos com pro-

gramas sociais e serviços públicos, 
a PEC aumenta o já elevado per-
centual destinado ao pagamento 

de juros da dívida pública. 

SALÁRIO MÍNIMO
Até a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) diz que, se a PEC estivesse 
em vigor desde 1998, o salário 
mínimo seria hoje de R$ 400, 

menos da metade do valor atual, 
de R$ 880. A PEC diz que o salário 
mínimo pode ficar sem aumen-

tos reais por duas décadas. 

SAÚDE 
Estudo do Ipea estima perdas de 

até R$ 743 bilhões no setor. O gas-
to per capita com saúde no Brasil 
é cerca de metade do que gasta 

a Argentina, por exemplo.  Em 20 
anos, o valor vai despencar, por-

que os recursos serão congelados, 
a população vai envelhecer e mais 

pessoas vão depender do SUS.

PREVIDÊNCIA
É a próxima vítima do governo 
Temer, que já fala em alíquota 
de 20% de contribuição para 

servidores ativos e aposentados. 
A elevação da idade mínima é 

dada como certa. 

EDUCAÇÃO
Consultores da Câmara estimaram 
em agosto que a área perderá R$ 

45 bi até 2025 com o limite de 
gastos. Não será possível nem co-
locar na escola todos os brasileiros 
de 4 a 17 anos, como determina o 

Plano Nacional de Educação.

Governo Temer aprova em 1º turno emenda que congela orçamento e inviabiliza serviços públicos. 
Fenajufe orienta servidores do Judiciário Federal a participar dos dias de luta 

ASSEMBLEIA SÁBADO, DIA 22/10, 13h, AUDITÓRIO DO SINTRAJUD:
MOBILIZAÇÃO CONTRA OS ATAQUES DO GOVERNO E ELEIÇÃO DE DELEGADOS À FENAJUFE



O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJUD-SP, por seus Coordenadores Ge-
rais e Executivos, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade (artigo 38), convocam os servidores públicos do Poder Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 22 de outubro de 
2016, com a primeira convocação às 13h (treze horas) e em segunda e última convocação às 13h30 (treze horas e trinta minutos), nas 
dependências do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJUD-SP, sito a Rua 
Antonio de Godoy, 88, 15º andar, Centro, SP, Cep: 01034-000. A Assembleia tratará da seguinte pauta: 1) Informes, 2) Debate sobre os 
projetos de ataques a direitos como: PEC 241/2016, PLP 257/2016, Reformas da Previdência e Trabalhista, assim como todos os enca-
minhamentos pertinentes, tais como atos, mobilizações, paralisações/greve entre outras atividades, 3) Eleição dos(as) delegados(as) 
à XX Plenária Nacional da Fenajufe – de 24 a 27 de novembro de 2016, em Brasília/DF – que deliberará sobre a seguinte pauta: 1) 
Regimento Interno; 2) Apreciação de recurso; 3) Discussão e deliberação das propostas de Resoluções apresentadas ao 9º Congrejufe 
que foram remetidas para esta Plenária Nacional).  São Paulo, 11 de Outubro de 2016. Maurício Rezzani - Coordenador Geral / Raquel 
Morel Gonzaga - Diretora Executiva / Salomão Sousa Ferreira - Diretor de Finanças e Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 
JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO SINTRAJUD/SP – 22/10/2016

Fenajufe orienta participação na Greve Geral
Federação se incorporou ao Fonasefe nas lutas contra as reformas do governo que retiram direitos dos servidores

Diante do aprofundamento da retirada de direitos 
dos trabalhadores e do sucateamento do serviço públi-
co, que começaram ainda no governo de Dilma Rou-
sseff (PT), com a apresentação do PLP 257, e hoje se 
materializam com a aprovação da PEC 241 em 1º tur-
no na Câmara dos Deputados, a Fenajufe se incorpo-
rou à luta do Fonasefe.

A Federação chama a atenção dos servidores para a 
rápida deterioração das garantias fundamentais do ci-
dadão contida na PEC e nas demais reformas propostas 
pelo governo, e orienta os sindicatos a se articularem. 
A ação mais urgente é barrar a aprovação definitiva da 
PEC – ela ainda deve ser votada em 2º turno na Câma-
ra e em dois turnos no Senado Federal.

1. Construir junto à categoria a necessária mo-
bilização para preservar nossos direitos, em uni-
dade com as demais categorias nos estados; 

2. Realizar assembleias a fim de deliberar pela 
participação massiva na greve geral;

3. Participação em todas as atividades de mobili-
zação organizadas pelo Fonasefe (Fórum Nacional 
das Entidades dos Servidores Públicos Federais), 
com o objetivo de criar frente de resistência às ten-
tativas de retirada de direitos dos trabalhadores. 

Orientações da Fenajufe aos sindicatos

17/10 – 18h - Masp - Grande Ato con-
tra a PEC 241 e os cortes na Saúde e na 
Educação. 
Concentração em frente ao Fórum Pedro 
Lessa às 17h.

17 a 21/10 - Semana de assembleias 
setoriais nos locais de trabalho.

19/10 - 19h -  Reunião ampliada do Fó-

rum Estadual dos Servidores Públicos.

22/10 - 13h - Assembleia Geral para 
discussão da PEC 241 e eleição dos de-
legados para a Plenária da Fenajufe

24 e 25/10  - Dias Nacionais em Defesa 
dos Serviços Públicos com mobilização 
ou paralisações em Brasília e nos esta-
dos em preparação à greve geral.

24/10 - Indicativo de Caravana a Brasí-
lia (caso confirmada a votação no Con-
gresso da PEC 241) 

09/11 - Data indicativa de inicio 
de Greve Geral 

Calendário
de atividades

Os servidores do Judici-
ário Federal em São Paulo 
fazem assembleia a partir 
das 13h do dia 22 (sába-
do), na sede do Sintrajud, 
para discutir os ataques 
do governo Temer ao ser-
viço público e aos direitos 
dos trabalhadores, como a 
PEC 241, o PLC 54 (anti-
go PLP 257) e a reforma da 
Previdência. 

Na assembleia definidas 
as próximas ações de mobi-

lização da categoria contra 
os ataques.

Os servidores também 
vão eleger os delegados que 
irãoparticipar da 20ª Ple-
nária Nacional da Fenajufe, 
que acontece de 24 a 27 de 
novembro, em Brasília.

A Plenária da Federação vai 
deliberar sobre o regimento 
interno da entidade e sobre 
propostas de resoluções apre-
sentadas no 9º Congrejufe, 
entre outros temas.

Assembleia no dia 22 vai eleger delegados à Plenária da Fenajufe
Servidores também vão discutir reação a ataques

do governo Temer

Eixos de luta do Fonasefe
Todos às ruas rumo a Greve Geral!
Contra as Reformas da Previdência, Traba-
lhista e o PLC 30/2015, da Terceirização!
Contra o PLC 54 (antigo PLP 257), a PEC 
241 e o PL 4567!
Contra o Ajuste Fiscal e pela Auditoria da 
Divida Pública e redução da taxa de juros!
Em defesa do Emprego!
Contra a Lei da Mordaça e a Reforma do 
Ensino Médio!

Trabalhadores e estudantes protestaram na Avenida Paulista, enquanto deputados comemoraram a aprovação da PEC em Brasília

O governo federal e o Congresso mos-
traram que estão alinhados nas propostas 
de ajuste fiscal e passaram como um trator 
sobre os trabalhadores na votação da PEC 
241, que congela o orçamento por 20 anos 
e promete acabar com direitos conquis-
tados pelos servidores públicos e reduzir 
drasticamente os investimentos em saúde, 
educação, além de provocar o desmonte 

do serviço público. 
Na sessão que aprovou a PEC, realizada 

em 10 de outubro, 366 deputados votaram 
pelo fim do serviço publico e contra o in-
vestimento em serviços básicos e necessá-
rios a toda a população. Ainda há tempo 
de reverter esse placar, mas é necessário 
construir a greve geral dos trabalhadores 
de todas as categorias.

Deputados de SP que votaram contra o servidor público e a favor da PEC 241

PV

Antonio Carlos M. Thame

Evandro Gussi

Roberto de Lucena

DEM

Alexandre Leite

Eli Corrêa Filho

Jorge Tadeu Mudalen

Marcelo Aguiar

Missionário José Olimpio

PP

Fausto Pinato

Guilherme Mussi

Paulo Maluf

Ricardo Izar

PSDB

Bruno Covas

Carlos Sampaio

Duarte Nogueira

Eduardo Cury

João Paulo Papa

Lobbe Neto

Mara Gabrilli

Miguel Haddad

Ricardo Tripoli

Silvio Torres

Vanderlei Macris

Vitor Lippi

SD

Paulo Pereira da Silva

PPS

Roberto Freire

PR 

Capitão Augusto

Marcio Alvino

Milton Monti

Paulo Freire

Tiririca

PRB

Antonio Bulhões

Beto Mansur

Celso Russomanno

Marcelo Squassoni

Ricardo Bentinho

Roberto Alves

Vinicius Carvalho

PMDB

Baleia Rossi

Edinho Araújo

PSB

Flavinho

Keiko Ota

Luiz Lauro Filho

PSC

Eduardo Bolsonaro

Gilberto Nascimento

Pr. Marco Feliciano

PSD

Goulart

Herculano Passos

Jefferson Campos

PTB

Nelson Marquezelli

Dr. Sinval Malheiros

Renata Abreu

Dos 366 votos favoráveis à PEC, 52 são de parlamentares de São Paulo. Ainda é necessário votar em 2º turno na Câmara e em dois turnos no 
Senado, o que dá ao trabalhador tempo para lutar e reverter esse processo


