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Data-base 2021 e convocação para 
Assembleia Geral dia 06/05

O SINJUSC convoca todos os filia-
dos para Assembleia Geral  agendada 
para o dia 6 de maio, de forma virtual, 
com horário a confirmar. O edital com-
pleto será publicado no site do Sindi-
cato, no endereço: www.sinjusc.org.br. 

Na pauta, está a construção e apro-
vação da pauta de reivindicações de 
2021, com foco na data-base (reposição 
inflacionária) e a quebra do limitador. 

A participação massiva da cate-
goria é indispensável na mobilização 
para garantir Direitos. Além do debate 
sobre melhores condições de trabalho 
no judiciário catarinense, a assembleia 
também debaterá os prejuízos da PEC 
32/reforma administrativa (governo Fe-
deral) e reforma da previdência (Go-
verno Estadual). 

A PEC 32 tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara e 
tem como relator, o deputado Federal 
eleito por SC,  Darci de Matos (PSD-
-SC),  defensor da matéria, com pare-
cer favorável. Diversas são as frentes 
de atuação do SINJUSC para barrar 
o projeto. Acesse as redes sociais ofi-
ciais do seu Sindicato e acompanhe!

A reforma da previdência de Car-
los Móises está na Alesc, mas segue 

sem rito. No entanto, o 
SINJUSC monitora a pro-
posta e realiza debates e 
formações com outros sin-
dicatos, buscando de for-
ma antecipada, organizar 
estratégias contra.  Por-
tanto, os servidores devem 
permanecer em estado de 
alerta para aderir aos cha-
mados de mobilização. 

CAMPANHA DATA-
BASE TEM INÍCIO 

A reposição inflacio-
nária de 2021, segundo 
projeções do Dieese e le-
vando em consideração o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) de março, tem estimativa 
de 6,91%. Desde o começo de abril, 
o SINJUSC vem mobilizando  a base 
e convocando para unidade. A exem-
plo da data-base de 2020, conquista 
de muita mobilização organizada pelo 
Sindicato, a luta pela reposição desse 
ano dever ser maior. Isso porque o Go-
verno de Santa Catarina pode aderir 
aos gatilhos da Emenda Constitucional 

109 (PEC Emergencial), porque atingiu 
86,3% (relação entre despesa corrente 
e receita corrente), e segundo a EC, os 
gatilhos poderão ser acionados a par-
tir de 85% da relação despesa/receita. 
Caso o governo adote as medidas res-
tritivas, a campanha por melhores con-
dições de trabalho e salário digno de 
2021 será afetada. 

Por isso defenda seus direitos! 
Venha pra Assembleia! Participe! 
Debata! Todos juntos construímos 
um SINJUSC mais forte!

Luta contra 
as reformas 
e defesa do 
serviço público
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Chega de mortes!
Chega de descaso!
Vacina já!

O caminho é coletivo

É preciso unidade da categoria pra acompanhar, 
dialogar e lutar
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Barrar as reformas e defender os 
servidores públicos 

O SINJUSC se 
uniu a diversas en-
tidades sindicais, in-
cluindo o Fórum dos 
Servidores Públicos 
de Santa Catarina, 
para tentar barrar 
a PEC 32 (reforma 
administrativa), da 
previdência e tam-
bém para denunciar 
as mentiras do Go-
verno Federal e Es-
tadual. 

A PEC 32 pre-
vê a restruturação 
do serviço público, 
permitindo a con-
tratação temporária 
de trabalhadores, 
acaba com a esta-
bilidade, extingue 
o Regime Jurídico 
Único, entre outras 
mudanças. 

Para ganhar 
apoio popular, o go-
verno aposta na pro-
pagação das fake 
news de que os servidores custam 
caros e trabalham pouco. É uma 
granada no bolso do servidor, todos 
os dias!  O caos imposto pelo Go-
verno Federal atende a lógica das 
privatizações. Um exemplo recente 
de como funciona essa narrativa foi 
a crise do INSS. O governo negou 
todos os chamados de reposição 
da categoria, que estão desde 2015 
sem concurso público e acumulam 
mais de 20 mil cargos vagos, e a ne-
cessidade de atualização e moder-
nização no sistema de atendimento. 
Com a nova previdência, déficit de 

funcionários e sistema desatualiza-
do, havia no começo de 2020, uma 
fila de espera de quase 2 milhões 
de pedidos de aposentadoria e be-
nefícios. O governo permite o caos 
para justificar as privatizações e/ou 
o acesso de militares da ativa e da 
reserva ao serviço público sem con-
curso público. 

Essa é mesma lógica que o go-
verno do Estado de Santa Catari-
na usou ao apresentar o primeiro 
projeto da reforma da previdência 
(barrada por pressão dos trabalha-
dores) e que deve ser repetida esse 
ano: – há déficit, – há muitos ser-

vidores aposenta-
dos; – a previdência 
dos servidores cus-
ta muito caro: – é 
preciso reformar a 
aposentadoria. E de 
novo, a população 
aceita a narrativa de 
que o serviço públi-
co só gera gastos!

No entanto, o 
SINJUSC vem aler-
tando desde o ano 
passado, que o 
governo do Esta-
do superestima o 
déficit. Em recente 
estudo encomenda-
do pelo Sindicato, 
o matemático pela 
“Universitá degli 
Studi” de Milão/Itá-
lia e especialista 
em previdência pela 
Fundação Getúlio 
Vargas, Luciano 
Fazio, afirmou que 
Santa Catarina  não 
seguiu os critérios 

corretos de aferição do valor atual 
dos benefícios futuros e, portanto, 
a apuração do déficit atuarial da 
previdência não pode ser usada 
publicamente como justificava para 
afirmar que há déficit previdenciário 
em Santa Catarina.

REFORMA PARA QUÊ?
A pergunta que fica, dentro des-

sa redoma de narrativas contra os 
servidores e total falta de transpa-
rência de governantes, é: reforma 
para quê?

É preciso valorizar o serviço público. Ele sim é para todos

#ChegaDeMitos #PEC32Nao
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SINJUSC defende a vida e a 
vacinação gratuita para todos!
Por saúde e vida em primeiro lugar, vacina gratuita para todos por meio do SUS

O SINJUSC tem marcado pre-
sença e posição em defesa da 
VACINAÇÃO GRATUITA  PARA 
TODOS VIA SUS. No começo do 
mês de abril, um ato simbólico 
que reuniu lideranças sindicais e 
de movimentos sociais em Floria-
nópolis,  foi marcado por protestos 
na frente do palácio do governo 
de Santa Catarina. Cruzes foram 
fixadas nos canteiros em home-
nagens às vítimas da Covid-19. 

Até 11 de abril, a Covid-19 causou 
12.016 mortes no Estado desde o 
início da pandemia. A mobilização 
seguiu todos os cuidados sanitá-
rios para evitar a proliferação do 
vírus.

Além do ato no palácio oficial 
do governo, faixas cobrando a 
vacinação foram colocadas em 
diversos pontos de Florianópolis e 
também nas Comarcas de Indaial 
e de Blumenau. “Ninguém se salva sozinho se não salvar todos”

Comarca de Blumenau Comarca de Indaial 

Não se pode normalizar a 
morte de mais de 4000 pesso-
as por dia, em uma situação em 
que já existe uma solução: vaci-
na. A maioria destas perdas era 
evitável.

A compra de vacina privada 
irá gerar mais uma desigualda-
de: as pessoas que podem pa-
gar pela vacina e as pessoas 
que não podem. E, com isso, 
sabemos exatamente para que 
lado recairá a morte. Não po-
demos cair neste armadilha da 
compra privada de vacina

Vacinação lenta e má gestão
Até o final de março, segundo a 

imprensa local, SC é o 10º estado no 
ranking de vacinação, com aplicação 
de 60% das doses que foram recebi-
das – o governo federal enviou pouco 
mais de um milhão de vacinas, e o 
Estado aplicou 639 mil. A população 

adulta de Santa Catarina é de 5,4 mi-
lhões de pessoas. Um levantamento 
da Diretoria de Atividades Especiais 
do Tribunal de Contas (TCE-SC) mos-
trou que SC precisa quadruplicar va-
cinas para imunizar adultos até o fim 
do ano.

A luta que chama todos os cida-
dãos e entidades sociais, políticas e 
de classe ao engajamento, à qual o 
SINJUSC se soma, é pelo acesso uni-
versal às vacinas, gratuito e com uma 
logística que garanta imunização rápi-
da e massiva!
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Vacinação contra covid-19
Injeção de esperança!

Leonilda Berrnadi, de Itapema Aldoir Trajano, de Biguaçu Maria José, de Navegantes

O SINJUSC comparti-
lha registros de aposen-
tados do judiciário sendo 
vacinados contra a co-
vid-19. Imagens  de espe-
rança no meio do caos.

Em nome deles e dos 
milhares de vacinados, 
agradecemos o esforço e 
dedicação dos servidores 
públicos que estão na li-
nha de frente da pande-
mia. Por isso, defenda o 
que é público, porque é 
para todos.

Combata as fake news
As vacinas são seguras, pois pas-

sam por uma série de testes e super-
visão de diversos órgãos nacionais e 
internacionais que autorizam o seu uso, 

como a ANVISA. Combata as notícias 
falsas, não deixe de se vacinar.

Sempre que tiver dúvidas, pesquise 
em fontes confiáveis e converse um(a) 

profissional de saúde. Incentive a va-
cinação e que ela seja GRATUITA E 
PARA TODOS!

VIVA O SUS! VIVA O SERVIÇO PÚBLICO!

Dica de 
cultura
Livro:
Viajando o mundo 
vencendo medos

Na dica de Cultura dessa edição de abril, o SINJUSC re-
comenda a leitura do livro “Viajando o mundo vencendo me-
dos”, do colega servidor, Eduardo Marcelo de Mira, lotado na 
comarca de Porto Belo. A publicação, disponível para compra  
no site da Amazon, relata as aventuras que viveu durando oito 
meses, entre 2011 e 2012, em intercâmbio na Espanha. Edu-
ardo, hoje com 38 anos, tem experiências continentais por 44 
países. Sua meta é conhecer 50, até os 40 anos. Boa sorte, 
Eduardo. Já esperamos o segundo livro com novas histórias.  
No site do SINJUSC, no endereço www.sinjusc.org.br, você 
encontra uma entrevista exclusiva feita com Eduardo sobre 
o livro.


