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O enterro da Reforma 
da Previdência

Vitória dos trabalhadores e da sociedade 
 Vitória de quem trabalha e luta!



Sindjus foi às ruas
contra a PEC 287 numa 
onda de mobilização 



A Reforma da Previdência foi oficialmente sus-
pensa na tarde do dia 20 de fevereiro. O presidente 
do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), determinou 
a suspensão da tramitação de qualquer Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) – inclusive nas 
comissões temáticas –, enquanto estiver em vigor 
o decreto que prevê a intervenção na área de se-
gurança no Rio de Janeiro. O documento prevê a 
intervenção até 31 de dezembro deste ano.

O governo utilizou a desculpa da intervenção no 
Rio de Janeiro para suspender a Reforma, mas é 
sabido por todos que o verdadeiro motivo é a fal-
ta dos votos necessários para aprovar a PEC 287. 
Mesmo comprando parlamentares, perdoando dívi-
das de banqueiros, empreiteiras e do agronegócio e 
jogando a população contra os servidores públicos 
em propagandas mentirosas, o Palácio do Planalto 
não conseguiu reunir votos suficientes para empla-
car essa famigerada reforma.

Essa suspensão é fruto do trabalho realizado 
por entidades sindicais, dentre elas o Sindjus-DF, 
que desde 2017 realiza ampla e intensa campanha 
contra essa proposta. Além de veicular campanha 
em diversas mídias, como no intervalo do Jornal 
Nacional e nos totens da Rodoviária do Plano Pilo-
to, o sindicato realizou articulações com deputados 
e senadores e foi às ruas em atos, paralisações e 
mobilizações no aeroporto, na Rodoviária do Plano 
Piloto, na quadra dos parlamentares e no Congres-
so Nacional.

Sem dúvida, trata-se da vitória de quem lutou, 
organizou e teve capacidade de articulação. Pode-
mos ter orgulho do nosso sindicato, que foi prota-
gonista da derrota do governo que tentou de tudo 
para votar a Previdência neste mês de fevereiro. 
Utilizando do costumeiro rolo compressor, o Palácio 
do Planalto foi freado pela resistência promovida 
por entidades que a exemplo do Sindjus-DF acredi-
taram e souberam mobilizar suas bases.  

Trabalho intenso 
no Aeroporto e na 
Rodoviária do Plano



Atuação firme 
e contínua 
no Congresso 
Nacional  



Pressão  na quadra 
dos parlamentares

Muita garra e 
união em atos 



Sarau Cultural contra a Reforma da Previdência

Carnaval 2018:  
ala contra a PEC 
287 no Pacotão 



A luta continua
Por mais que tenhamos motivos para 

comemorar essa vitória dos trabalhado-
res, nossa luta não pode parar. Não dá 
para confiar em um governo que espalha 
inverdades e não cumpre o que promete. 
A reforma não foi arquivada, apenas foi 
suspensa. Por isso, o Sindjus-DF continua 
sua atuação para enterrar de vez a Refor-
ma da Previdência.

Além desse objetivo, precisamos 
manter a união histórica e a mobilização 
vitoriosa para combater outros ataques 
do governo, como a MP 805, que eleva 
a contribuição previdenciária dos ser-
vidores públicos de 11% para 14% e o 
PLS 116, que acaba com a estabilidade 
no serviço público. Juntos, conseguimos 
derrotar a Reforma da Previdência. Agora, 
vamos utilizar dessa mesma força, que é 
resultado da nossa capacidade de união 
e mobilização, para realizar outros en-
frentamentos necessários.

Parabéns a todos aqueles que atende-
ram ao chamado do Sindjus-DF, lutando 
em várias frentes, dedicando tempo e es-
forços, indo às ruas e/ou às redes sociais 
para combater a PEC 287 e  construir 
essa vitória. Juntos, somos mais fortes!



Ampla campanha contra 
a Reforma da Previdência  
chamou a atenção!  


