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Sintrajufe lança informativo
voltado a aposentados e pensionistas
Você está recebendo a
primeira edição de um novo
veículo de comunicação do
Sintrajufe/RS, o T-Liga
NAF. O sindicato está lançando este boletim voltado
especificamente para aposentados e pensionistas da
categoria.
Com essa publicação, o
sindicato vai se tornar ainda
mais presente nesse setor,

que participa ativamente
das atividades de formação
e mobilização. Levando aos
colegas notícias publicadas
no site que não chegam a ser
repercutidas no T-Liga. É
uma forma de ampliar, efetivamente, o acesso de aposentados e pensionistas às
informações.
Além disso, os colegas
também poderão sugerir

pautas e escrever artigos
para eventual publicação no
boletim.
Com um boletim voltado diretamente aos colegas
aposentados e pensionistas,
haverá mais espaço para
agendas e pautas específicas,
que poderão ser mais bem
desenvolvidas, em discussão
conjunta com a direção.
Esperamos que os co-

legas gostem da novidade e
aproveitem o novo canal de
comunicação.
Aproveitamos para convocar para a próxima atividade de mobilização: ato
público no dia 8 de abril, às
14h30min, na 1ª Instância
da Justiça Federal, em Porto Alegre, para cobrar nossa
reposição salarial! Contamos
com a presença de todos!

Assembleia geral aprova paralisação
e ato público na JF no dia 8 de abril
Em assembleia geral do tregou, recentemente, a pauta sempre cobrando das admiSintrajufe/RS realizada no de reivindicações da categoria nistrações um empenho que
dia 14/3, a categoria aprovou ao TRF, ao TRT e ao TRE, não foi visto no ano passado.
a retomada da mobilização, além do STM, em Brasília, Em todos os encontros, a dicom paralisação de duas Rosane Vargas
horas no dia 8/4 e ato
público na 1ª Instância da
Justiça Federal.
O diretor do sindicato
Cristiano Moreira fez um
relato sobre as atividades
de mobilização unificada
dos servidores públicos
federais e também sobre
as ações da direção na luta
pela reposição salarial,
desde os primeiros meses
do ano. O sindicato en- Assembleia aprovou retomada da mobilização

reção do sindicato lembrou
a indignação dos servidores
por terem sua pauta preterida frente à da magistratura.
Foram dados, ainda, informes sobre o lançamento
da campanha salarial unificada em reunião ampliada do Fórum Gaúcho de
SPFs, em fevereiro.
No encerramento da
assembleia, os colegas
bateram palmas por um
minuto, em homenagem
à colega e ex-diretora do
Sintrajufe/RS Silvana
Klein, que faleceu no mês
de fevereiro.

OCUPE SEU ESPAÇO!
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Sintrajufe participa de ato contra
ataques aos direitos dos trabalhadores
O Sintrajufe/RS participou, no Palácio Piratini, onde foi realizado um
dia 12/3, com mais de 30 entidades, novo ato. Cristiano Moreira, diretor do
de um ato público em Porto Alegre Sintrajufe/RS, relatou as dificuldades
contra os ataques a direitos vindos da enfrentadas pela categoria, que já acupresidente Dilma Rousseff Alexandre Haubrich
(PT), do governador José Ivo
Sartori (PMDB) e do prefeito José Fortunati (PDT). A
concentração foi em frente à
prefeitura, onde lideranças
sindicais se revezaram ao microfone, destacando pautas
específicas de cada categoria e
a necessidade de luta conjunta
dos trabalhadores.
Depois, os manifestantes
foram em caminhada até o Sindicato esteve junto a outras entidades em manifestação

PEC 555 depende de
acordo com governo
para ser votada
Mesmo com apoio de
diversos deputados e partidos para que seja votada
no plenário da Câmara dos
Deputados, a PEC 555/06
continua parada. A PEC
acaba com a cobrança de
contribuição previdenciária
de servidores aposentados
criada pela Reforma da Previdência de 2003 e depende
de acordo com o governo
para que vá ao plenário.
Apenas em 2015, 14
deputados, de 10 partidos e
11 estados diferentes, apresentaram requerimentos
pedindo a inclusão da PEC
na Ordem do Dia. Em outu-

bro de 2014, a PEC 555/06
chegou a ser incluída, mas a
falta de quórum impediu a
votação. Mesmo assim, por
falta de acordo com o governo, o projeto segue sem
perspectiva de votação.
Em março, o Núcleo dos
Aposentados e Pensionistas
do Sintrajufe (NAF) enviou
um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), cobrando a
votação da PEC. Em diversas idas a Brasília, representantes do sindicato também
têm atuado pela votação e
pela aprovação da PEC.

mula perdas salariais de quase 50%. Ele
também convocou todos à unidade, de
forma que as mobilizações sejam capazes de fortalecer o conjunto da classe
trabalhadora, sem amarras
com os patrões, com partidos
ou com o governo.
A diretora do Sintrajufe/
RS Eliana Falkembach, que
também esteve presente nas
atividades, entende que o
protesto foi muito positivo,
inclusive pelo peso da participação dos servidores federais:
“Superou as expectativas, foi
uma grande demonstração de
força”, avaliou.

Oficina ensina a
fabricar cerveja
Estão abertas até o
dia 7/4 as inscrições para
a Oficina de Fabricação
Artesanal de Cerveja, oferecida pelo Sintrajufe/RS.
O objetivo é proporcionar
a experiência técnica e
prática necessária à produção caseira de cervejas.
A programação está no
site www.sintrajufe.org.br.

26 de março

15h Quintativa do Núcleo
de Aposentados e Pensionistas do Sintrajufe/RS. A
programação será divulgada no site

27 de março

20h Balaio Cultural – Dia
Internacional da Mulher.
No Salão Multicultural Alê
Junqueira

8 de abril

14h30min Paralisação de
duas horas com ato público. Em frente à 1ª Instância da Justiça Federal

9 de abril

15h Reunião do Núcleo de
Aposentados e Pensionistas do Sintrajufe/RS. Na
sede do sindicato
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