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2018: vamos juntos derrotar
as reformas de Temer

ano de 2018 começa, mas 2017 não
acabou. O saldo dos ataques à classe trabalhadora não foi pequeno e a tramitação da PEC
287/16 da Reforma da Previdência ainda segue
no Congresso Nacional. Soma-se a ela a MP
805/17 (aumento da alíquota da previdência
dos servidores públicos) e o PLS 116/17
(demissão dos servidores estáveis). Na Justiça
Eleitoral, tivemos o rezoneamento eleitoral, que
significou o fechamento de três zonas eleitorais
na capital e vinte e seis no interior do nosso
estado e centenas pelo Brasil afora. Mas o ano
de 2017 também foi de muitas lutas. O mês de
março foi repleto de manifestações, com destaque para o dia 08 de março, Dia internacional da
Mulher. Em 28 de abril, a classe trabalhadora
brasileira protagonizou a maior greve geral da
história do país, parando a produção, os meios
de transporte e os serviços de norte a sul. Infelizmente, nas duas outras datas em que foram
convocadas a greve geral (30/06 e 05/11), não
se repetiu o mesmo grau de mobilização, devido
ao desmonte orquestrado por algumas centrais
sindicais, capitaneadas pela CUT e a Força Sindical.
A nossa luta para derrotar a reforma da Previdência do governo Temer ainda continua e tem que
se intensificar, já que o dia 19 de fevereiro próxi-
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mo é a data prevista para votação em primeiro
turno da PEC 287/16 na Câmara dos Deputados,
anunciada no final do ano passado pelo seu
presidente, Rodrigo Maia.
Nós trabalhadores do PJU em Pernambuco temos
que retomar as nossas ações para derrotar os
ataques aos nossos direitos, com muita mobilização e disposição de luta. Vamos organizar atividades no aeroporto para abordar os deputados,
realizar assembleias setoriais e gerais; vamos
organizar campanhas publicitárias; fortalecer os
comitês de mobilização e criar onde ainda não
existir; vamos estar antenados com as atividades
gerais dos trabalhadores, com idas a Brasília, com
caravanas, e exigir que as centrais sindicais
convoquem uma grande greve geral caso se
confirme a votação da Reforma da Previdência.
Não podemos dar trégua a esse governo Temer e
ao Congresso Nacional repleto de corruptos. Eles
mentem para a população dizendo que a Reforma
vai atacar os privilegiados, mas não dizem que
suas aposentadorias não sofrerão nenhum
arranhão. Vamos manter a nossa unidade, a
nossa organização e fortalecer a nossa luta.
Abaixo às reformas! Fora Temer e todos os corruptos!
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2017 em uma
retrospectiva de luta

Saiba o que muda com a última versão da PEC
287, a nova proposta de Reforma da Previdência

*Com informações G1
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07/02 - Palestra sobre a Reforma da
Previdencia no Fórum da Imbiribeira

08/03 - Parada Brasileira das Mulheres
em Recife/PE

28/04 - Greve Geral

24/05 - Ocupa Brasília

19/06 - Protesto contra o rezoneamento da JE

28/07 - Audiencia Pública sobre
rezoneamento realizada na ALEPE

08/08 - Visita a JF de Goiana

09/08 - Visita a ZE de Camaragibe

09/08 - Visita a 1 VT de Paulista

25/08 - Visita a 2 VT de Petrolina

08/09 - Visita a 2 VT de Caruaru

19/10 - Palestra sobre
Assédio Moral no TRE
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Vitória da categoria: servidores do JEF
têm estacionamento próprio

É com muita satisfação que a direção do
Sintrajuf/PE entrega, na volta do recesso, aos servidores da Justiça Federal
lotados no JEF, o estacionamento tão
pleiteado pela categoria. Essa é uma
vitória tanto dos servidores quanto a
atual gestão do sindicato, que, com o
apoio do tribunal, conseguiu atender tal
reivindicação.
A reforma no antigo estacionamento da
RFFSA, que fica ao lado do Museu do
Trem, no centro da cidade, começou no
dia 20 de dezembro. A área - concedida
pelo Iphan para uso dos servidores da
Justiça Federal lotados no Juizado Especial Federal (JEF) – passou por uma obra
realizada pelo Sintrajuf/PE em parceria
com a Seção Judiciária de Pernambuco.
Supervisionada pela comissão de
servidores da área predial da Justiça
Federal, a reforma contou com serviços
de limpeza, correção do piso, colocação
de tapumes, demarcação das vagas,
conserto do portão de entrada, compra
de motor para o portão, guarita, entre outros.

“A direção do Sintrajuf/PE parabeniza os
servidores do JEF por essa conquista.
Essa é mais uma demonstração de que
a união do trabalhador com seu sindicato fortalece a categoria na hora de lutar
pelos seus direitos”, ressalta o presidente do sindicato, Euler Pimentel.
Para Karina Rêgo, funcionária do JEF,
“finalmente o Juizado Especial Federal
foi lembrado e foi corrigida uma situação que muito prejudicava os servidores: agora temos estacionamento!
Pudemos contar com o apoio fundamental do nosso sindicato, que identificou o espaço e solicitou formalmente
uma solução perante a Direção do Foro
e a Presidência do TRF-5. Valeu o esforço!”

Entenda
Em meados de 2016 o Sintrajuf/PE
encaminhou um ofício indicando o
estacionamento fechado da RFFSA em
condições de uso para que a Justiça
Federal avaliasse a possibilidade de uso
por parte dos servidores lotados no JEF.
O documento foi acompanhado de

Fevereiro começa com
pressão no aeroporto
A direção do Sintrajuf/PE convoca
todos os servidores do PJU em
Pernambuco para estar no aeroporto
do Recife nos dias 5 e 6 de fevereiro,
às 5h, no setor de embarque. Estamos
nos aproximando da data prevista
para a votação da reforma da previdência, então não podemos perder

tempo. Vamos fazer panfletagem e
abordagem aos deputados federais.
Levaremos faixas, cartazes e buscaremos articular a mobilização com
outros sindicatos. Não podemos
permitir a retirada de nossos direitos.
Lute agora!

certidão narrativa do bem, fotos e
multas que os servidores levaram em
razão de estacionar no entorno do juizado.
Após a solicitação do Sindicato para
que o Foro da JFPE encontrasse uma
solução para o problema da falta de
estacionamento para os servidores,
representantes do tribunal estiveram no
Iphan para tratar do pedido do sindicato.
O assunto também foi abordado em
reunião com o então presidente do TRF,
desembargador federal Rogério Fialho,
em reunião ocorrida em outubro de
2016. Na época, Fialho se comprometeu em buscar pessoalmente uma
solução para o caso, afirmando ainda
que daria prioridade à questão.
No início de dezembro a sessão judiciária de Pernambuco entrou em acordo
com a superintendência do Iphan e o
espaço foi cedido para a categoria. A
partir daí a direção do sindicato em
parceria com sessão judiciária deram
andamento à reforma para que os
servidores tivessem acesso ao serviço
no início deste ano.

Vem aí...
Grito de
Carnaval do

SINTRAJUF/PE
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placar reforma da previdência:
como votam os deputados pernambucanos

contra a reforma
Creuza Pereira (PSB)

dep.creuzapereira@camara.gov.br | @creuzapereira40|

Daniel Coelho (PSDB)

dep.danielcoelho@camara.gov.br | @DanielCoelho45

indecisos
Adalberto Cavalcanti (Avante)

dep.brunoaraujo@camara.gov.br | @brunoaraujo4511

Augusto Coutinho (SD)

Carlos Eduardo Cadoca (sem partido)

Danilo Cabral (PSB)

Eduardo da Fonte (PP)

dep.betinhogomes@camara.gov.br | @betinhogomes

dep.eduardodafonte@camara.gov.br | @eduardodafonte

Gonzaga Patriota (PSB)

dep.gonzagapatriota@camara.gov.br

Luciana Santos (PCdoB)

dep.lucianasantos@camara.gov.br | @deputadaluciana

Pastor Eurico (PHS)

dep.pastoreurico@camara.gov.br | @pastoreurico

Severino Ninho (PSB)

dep.severinoninho@camara.gov.br | @DeputadoNinho

Silvio Costa (Avante)

dep.silviocosta@camara.leg.br | @SilvioCosta1410

Bruno Araújo (PSDB)

dep.adalbertocavalcanti@camara.gov.br | @Dep_AdalbertoC
dep.augustocoutinho@camara.gov.br | @augustocmelo

dep.danilocabral@camara.gov.br | @danilocabral__

A favor da reforma

Betinho Gomes (PSDB)

Fernando Monteiro (PP)

dep.fernandomonteiro@camara.gov.br | @fmonteirope

João Fernando Coutinho (PSB)

dep.carloseduardocadoca@camara.gov.br | @Cadoca

Jarbas Vasconcelos (PMDB)
dep.jarbasvasconcelos@camara.gov.br | @jarbas1515

Luciano Bivar (PSL)
dep.lucianobivar@camara.gov.br | @Bivar1717

dep.joaofernandocoutinho@camara.gov.br | @joaofernandope

Marinaldo Rosendo (PSB)

Jorge Côrte Real (PTB)

dep.marinaldorosendo@camara.gov.br | @MarinaldoRosend

dep.jorgecortereal@camara.gov.br | @jorgecortereal

Ricardo Teobaldo (Pode)

dep.ricardoteobaldo@camara.gov.br

Tadeu Alencar (PSB)

dep.tadeualencar@camara.gov.br

Wolney Queiroz (PDT)

*Fonte: Estadão

Zeca Cavalcante (PTB)

Não quis responder: Dep. André de Paula (PSD)
dep.andredepaula@camara.gov.br

dep.wolneyqueiroz@camara.gov.br | @MandatoWolney
dep.zecacavalcanti@camara.gov.br

VAMOS INTENSIFICAR A CAMPANHA JUNTO AOS DEPUTADOS! estamos de olho!
QUEM VOTAR A FAVOR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, EM 2018 NÃO VOLTA! EM 2018, A LUTA NÃO PODE PARAR!

Sintrajuf/PE distribui seu calendário 2018
O Sintrajuf/PE inicia o ano distribuindo o calendário 2018 confeccionado pelo
sindicato para os servidores do PJU em Pernambuco. O material contém fotos dos
momentos mais marcantes vividos pela categoria, em conjunto com o sindicato, em
diversas lutas, como as contra as reformas trabalhista e da previdência, contra o
rezoneamento na justiça eleitoral e o sucateamento do serviço público.

EXPEDIENTE | Diretoria: Euler Emanuel Pimentel de Oliveira, André Felipe Pottes Alves, Iran Evangelista, Marília Gonçalves Berquó, José Carlos
Leal, Simone Coelho Nunes Costa, Fabiano de Oliveira Rodrigues, Luiz Fernando Soares da Silva. Conselho Fiscal: Márcia Cristiana Coutinho
Tavares, Vania Vidal Sampaio, Vanja Clere Bitu. | Sede: Rua do Pombal, 52, Santo Amaro, Recife-PE, CEP 50100-170 | Telefone: (81)
3421.2608 / (81) 3222.4747 | sind@sintrajufpe.org.br | www.sintrajufpe.org.br. | Textos: Carla Verçosa e Euler Pimentel | Diagramação:
Luciana Barbosa/Converge Comunicação | Tiragem: 3.000 | Gráfica: Provisual.
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