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PEC 186 congela salários de 
servidores aposentados

Depois de mexer na Previdência 
Social, o Governo Federal se movi-
menta e pressiona para aprovar a 
PEC Emergencial (186), que prevê 
uma séria de corte de Direitos dos 
servidores públicos, incluindo os 
aposentados. A principal medida 
que atinge os aposentados é o fim 
dos reajustes inflacionários ou o pa-
gamento de quaisquer retroativos. 
O governo tem pressa porque quer 
condicionar a prorrogação do auxílio 
emergencial à aprovação do proje-
to, que está no Senado. 

A proposta estabelece 
padrões para a conten-
ção de gastos em perío-
dos de crise econômica, 
como a que estamos vi-
vendo atualmente. Caso 
essas regras já estives-
sem em vigor, os gover-
nos seriam obrigados a 
reduzir a jornada e os 
salários dos servidores 
públicos.

Em relação aos apo-
sentados, se a PEC for 
aprovada, os pagamen-
tos da data-base seriam 
suspensos. Também não 

teriam mais direito ao pagamento de 
benéficos de cunho indenizatório ou 
ao aumento de auxílios, vantagens, 
bônus. 

O QUE VAMOS FAZER?
Já estamos! Mas precisamos de 

mobilização e de união de TO-DOS! 
Enquanto não há segurança sanitá-
ria para protestar nas ruas, por cau-
sa do agravamento da pandemia, 
seguimos pressionando de forma 
online senadores e deputados fede-

rais, sobretudo os eleitos por Santa 
Catarina.

Você também pode ajudar. Bas-
ta mandar uma mensagem para o 
whatsapp do Conecte SINJUSC 
(48 – 99642-6874) e solicitar o con-
tato dos parlamentares e o modelo 
de mensagem. Você também pode 
acessar nosso site (www.sinjusc.
org.br) e buscar nossas matérias 
sobre a PEC, nelas também há mo-
delo de texto e link para enviar men-
sagem.

Reposição aos 
sem paridade já!
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Serviço público precisa de investimentos, não de cortes - Crédito: Arquivo SINJUSC
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Pagamentos da data-base seguem 
até abril, confira calendário

A luta do SINJUSC e a soma de esforços com muita 
mobilização  da categoria garantiu o pagamento da data-
-base 2020. Em fevereiro, os servidores com paridade e 
integralidade, incorporaram ao salário a reposição de 2,4% 
e começaram a receber a retroatividade.

Veja o calendário:
Fevereiro de 2021: reajuste referente ao período de 

maio a julho de 2020;
Março de 2021: reajuste referente ao período de agosto 

a outubro de 2020;
Abril de 2021: reajuste referente ao período de novem-

bro de 2020 a janeiro de 2021.

Reajuste para os 
aposentados sem 
paridade JÁ!

Aposentados sem paridade receberam o último reajuste 
salarial em 2017.  De lá pra cá, amargam perda salariais que 
corrompem o poder de compra. Em janeiro de 2020, antes 
do início da pandemia no Brasil, enquanto ainda era minima-
mente seguro a circulação de grupos, realizamos um ato pú-
blico no Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina 
(IPREV), em Florianópolis.

No dia, cobramos o cumprimento do Art. 71 da Lei 
412/2008, que garante a reposição aos sem paridade. 

O Núcleo dos Aposentados e Pensionistas (NAP) também 
tem feito sua parte e se reunido com frequência para organi-
zar mobilizações, ainda que de forma online para preservar 
a vida de todos! Acompanhe o site do SINJUSC no www.
sinjusc.org.br e saiba mais! 

Aposentados em luta pela Data-base -  Crédito: Arquivo SINJUSC

Só a mobilização coletiva traz conquista e direitos - 
Crédito: Arquivo SINJUSC
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Coronavírus | Atendimento no 
Sindicato segue em home office

Informamos aos nossos filia-
dos que a nossa sede em Floria-
nópolis segue fechada, no entan-
to, estamos em trabalho remoto 
com diversos canais de comuni-
cação disponíveis para contato.

Decidimos manter o home 
office em respeito à saúde dos 
Trabalhadores e Diretores do Sin-
dicato e dos servidores. O Estado 
de Santa Catarina enfrenta o pior 

cenário da pandemia, com colap-

so na saúde. Por isso, precisamos 
nos cuidar. Ainda que a sede este-
ja fechada ao público por conta da 
pandemia, o trabalho do Sindicato 
não para. Para entrar em contato, 
salve o número do Conecete SIN-
JUSC – (48) 99642-6874, no seu 
celular e nos envie uma mensa-
gem.

ATENÇÃO: O NÚMERO ACEI-
TA SOMENTE MENSAGEM E 
NÃO RECEBE LIGAÇÃO!

A prevenção é a melhor e mais 
eficaz maneira de evitar a prolife-
ração do vírus e reforça a necessi-
dade dos cuidados que todos de-

vem ter: ficar em casa, só sair em 
caso de necessidade; lavar bem 
as mãos com água e sabão; fazer 
uso de álcool gel; cubra o nariz e 

boca ao espirrar ou tossir; evitar 
aglomerações em ambientes fe-
chados; e manter os ambientes 
bem arejados.

Aposentados estão na lista de 
pagamentos do SC Saúde

Servidores aposentados que têm 
direito ao ressarcimento do SC Saú-
de ainda não enviaram os dados para 
depósito bancário. A lista completa 
com os nomes consta no site do SIN-

JUSC, no www.sinjusc.org.br. Se o 
seu nome consta na lista, por favor, 
envie dados bancários e CPF para 
dados@sinjusc.org.br. O depósito é 
feito em até 15 dias.

Caso seu nome não conste na lis-
ta, ainda existem outras execuções 
em fase de conclusão, que somam 
muitos beneficiários. Assim que esses 
lotes saírem, serão publicados no site.

Reajuste e mudanças no 
pagamento do auxílio-saúde 

Também conquista do diálogo e mobi-
lização da categoria, foi o reajuste no au-
xílio-saúde. Agora, o aposentado conve-
niado a qualquer plano de saúde privado 
(exceto o SC SAÚDE) poderá optar em 

receber o pagamento de duas formas: 
percentual de 6% da base de cálculo do 
auxílio-saúde ou ao valor constante da 
tabela  por faixa etária. Para entender e 
comparar, acesse www.sinjusc.org.br e 

procure pela matéria intitulada: “Esclare-
cimentos técnicos e práticos sobre o au-
xílio-saúde”. É importante que cada apo-
sentado avalie sua situação financeira, 
dependentes, faixa etária e a qual plano 
é conveniado para escolher a forma de 
receber o pagamento

Importante esclarecer que o SINJUSC 
segue em luta para que os aposentados 
conveniados ao SC Saúde também rece-
bam o auxílio-saúde!

Em tempos de #coronavírus, se puder, fique em casa! - 
Crédito: Divulgação internet 

Cuide-se e 
fique em casa
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PROVA 
DE VIDA

Segundo o site 
do TJSC, o reca-
dastramento de 
aposentados está 
suspenso enquanto 
durar a pandemia!

CONVÊNIOS 
SINJUSC

Você sabia que nossos 
filiados têm acesso a diver-
sos convênios? São quase 
30 parcerias que oferecem 
descontos em academias, 
clubes, faculdades, esco-
las de idiomas, farmácias, 
entre outros. Acesse www.
sinjusc.ogr/convênios e 
saiba mais!

CONECTE 
SINJUSC!

O SINJUSC tem um 
canal de comunicação rá-
pido e feito para agilizar 
o seu dia. É o Conecte 
SINJUSC. Para falar com 
a gente, basta salvar  no 
seu celular o número (48) 
99642-6874) e enviar uma 
mensagem! 

Informes 
rápidos

Dica de 
cultura

Filme
“A Odisseia 
dos Tontos”

Em uma cidade distante na pro-
víncia de Buenos Aires, um grupo 
de moradores se une para formar 
uma cooperativa. Guardam o di-
nheiro no banco e dias depois há o 
confisco das poupanças (Corralito - 
crise econômica de 2001). 

Mas “os tontos” têm um plano 
para desfazer esta injustiça. Aque-
les que cumprem as normas, são 

pessoas honestas e trabalhadoras 
dizem “Basta!” à exploração e abu-
sos. 

Um fato interessante é que pai e 
filho dividem as telas. Chino Darín, 
filho de Ricardo, interpreta Rodrigo, 
também filho de Fermín no longa-
-metragem.

O filme é dirigido por Sebasti-
án Borensztein, mesmo diretor de 

Um Conto Chinês, que igualmente 
foi  estrelado por Darín. O roteiro 
é baseado no livro La Noche de la 
Usina, de Eduardo Sacheri, mesmo 
autor do romance La Pergunta de 
Sus Ojos que viria a originar o fa-
moso filme argentino O Segredo de 
Seus Olhos.

Filme para assistir com toda a 
família!

Ricardo Darín e Chino Darín em A Odisseia dos Tontos 

Aventura, Comédia, Drama | 14 anos | 116 min | Argentina, Espanha


