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BARRAR A PEC 287A

Assembleia neste sábado 
reforça mobilização contra a 
‘reforma’ da Previdência

Atividade terá início às 14h deste dia 17/2 e vai discutir paralisação, caravana a Brasília e outras 
ações para impedir a retirada dos direitos previdenciários.

A assembléia convocada para este sábado 
(17 de fevereiro), às 14 horas no auditório do 
sindicato, organizará a reta decisiva das mobi-
lizações contra a votação da reforma da Previ-
dência. Na avaliação da diretoria do Sindicato 
o potencial de demonstração da indignação 
dos servidores é o que pode pressionar os de-
putados e sepultar a estratégia governista de 
extinguir o sistema de previdência instituído na 
Constituição Federal de 1988.

Temer e seus aliados no Congresso Nacio-
nal mantêm a disposição de aprovar a reforma 
até o final do mês de fevereiro. A intenção do 
governo ainda é colocar a emenda aglutinativa 

em votação entre esta terça-feira (20) e o dia 28. 
Mas categorias do funcionalismo público e do 
setor privado prometem que o país vai parar se 
a proposta for colocada em votação.

O edital de convocação da assembleia está 
disponível na página do Sindicato na internet 

(www.sintrajud.org.br).

Reembolso de transporte
Os servidores da JF, da JT 2ª Região e cartórios 

eleitorais lotados na Grande São Paulo, Baixada 
Santista e interior devem também participar da 
assembleia. Para facilitar a vinda à capital, o Sin-
dicato reembolsará as despesas com transporte.



Editora: Luciana Araújo | Jornalistas: Hélio Batista Barboza  e Shuellen Peixoto | 
Colaboração: Hélcio Duarte Filho  |  
Diagramação: Roberto Lima   |   Tiragem:  7.500 exemplares

Sede: Rua Antonio de Godói, 88 - 16º and. - São Paulo / SP - CEP 01034-000 - Tel.: (11) 
3222-5833 - Fax: 3225-0608 - Email: sintrajud@sintrajud.org.br
Subsede Baixada Santista: Rua Adolfo Assis, 86 - Vila Belmiro - CEP 11075-360 - Tel.: (13) 
3238-3807 Santos/SP - Email: sintrajudsantos3@gmail.com

Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Boletim do 
Judiciário

Segunda tem atos em Congonhas, 
na Paulista e em Brasília

Na segunda-feira, 19, a par-
tir das 8h, dirigentes do Sindi-
cato e servidores realizam nova 
ação para pressionar os depu-
tados que estarão se dirigindo 
à Capital Federal utilizando o 
aeroporto de Congonhas. A ca-
tegoria está convidada a par-
ticipar da terceira rodada de 

mobilização conjunta com o 
Sinsprev (Sindicato dos Previ-
denciários) e o Sindsef (que or-
ganiza os servidores do Poder 
Executivo).

Na madrugada do mesmo 
dia uma delegação integrada 
por 10 (dez) servidores embar-
ca para Brasília, onde partici-

pará das atividades de corpo a 
corpo nos gabinetes dos depu-
tados e do ato de lançamento 
da campanha salarial unificada 
dos servidores públicos fede-
rais neste ano. Além de acom-
panhar as movimentações do 
governo e sua base aliada para 
tentar votar a PEC 287-A.

Também no dia 19 (segunda-feira) as cen-
trais sindicais e movimentos sociais estão 
convocando um ato unificado com o 
lema “Se botar para votar, o Brasil vai parar!” 
A concentração terá início às 16 horas no 
vão livre do Masp, na Avenida Paulista. 
Toda a categoria está chamada a participar.

19/2: Dia Nacional de Luta contra a Reforma

Servidores do Judiciário durante o ato 
unificado ocorrido na Avenida Paulista 
no dia 5 de dezembro de 2017. (Crédito: 
Claudio Cammarota)

O Sindicato também organiza caravana a Brasília 
na semana de 26 a 28 de fevereiro (prazo limite que 
o governo estabeleceu para votar a reforma em pri-
meiro turno na Câmara).

Até as 19 horas do dia 20/2 (terça-feira) os 
interessados devem enviar e-mail com nome, 
telefone, RG e lotação para <luci@sintrajud.org.br> e 
<juliana.secretaria@sintrajud.org.br>.

O objetivo é levar um maior número de servidores, de 
ônibus, a participar das mobilizações na capital federal.

Inscreva-se para a 
Caravana a Brasília

O Sintrajud também inicia neste dia 19 
uma campanha de pressão sobre os parla-
mentares que ainda se declaram indecisos 
ou manifestaram-se a favor da reforma.

Serão afixados outdoors em 12 cidades 
do interior, Baixada e Grande São Paulo que 
não têm leis como a ‘cidade limpa’, durante a 
última quinzena deste mês. A ideia é pressio-
nar os deputados diretamente em suas bases 
eleitorais.

O Sindicato também buscou instalar 
anúncios ‘busdoor’, mas as concessionárias 
manifestaram restrições contratuais.

Cidades recebem 
outdoor ‘Não à PEC!’


