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Seguindo implacável com sua onda 
de ataques ao setor público, o gover-
no Temer encaminhou ao Congresso 
Nacional, no dia 30 de outubro, a MPV 
805/17, que eleva a alíquota previden-
ciária dos servidores federais de 11% 
para 14% e adia reajustes para 2019. 
Há, portanto, tentativa de confisco e 
congelamento dos salários ao mesmo 
tempo.

A contribuição sobre o salário até 
o teto do INSS (R$ 5.531,31) continua 
em 11%. Os que ganham mais paga-
rão os 14% sobre a parcela que exce-
de o teto. Os servidores aposentados 
também serão atingidos. A contribui-
ção dos trabalhadores do setor privado 

continua de 8% a 11%. 
Além de arrecadar mais, o governo 

tem outro objetivo com essa atitude: 
forçar os servidores a migrarem para 
o Funpresp. Muito cuidado com essa 
armadilha! O servidor antigo, cujo in-
gresso é anterior à publicação da Por-
taria MPS/PREVIC/DITEC Nº 559, de 
11/10/13, ao entrar no fundo privado 
renuncia automaticamente aos direitos 
previdenciários das regras anteriores 
da previdência.

A verdade é que os servidores es-
tão tendo que pagar pela farra fiscal 
promovida em favor da manutenção do 
mandato do presidente Temer. Foram 
gastos mais de R$ 32 bilhões com par-

E tome ataque:
MPV 805 congela e confisca salários
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lamentares para que o peemedebista 
se assegurasse no cargo. 

O fato é que Temer, que se aposen-
tou aos 55 anos, quer adiantar parte da 
Reforma da Previdência, que foi con-
testada, no final de outubro, pela CPI 
do Senado que investigou as contas 
do sistema previdenciário brasileiro e 
aprovou relatório que conclui não ha-
ver déficit na Previdência. Mas Temer 
vai ignorar esse relatório. Afinal, o que 
esperar de um governo capaz de tentar 
legalizar o trabalho escravo?

O sindicato aguarda o posiciona-
mento da Fenajufe e de fóruns, como o 
Fonacate e Fonasefe, para estabelecer 
o cronograma de ações, como atos e 
até greve.

Na sexta-feira (10), por exemplo, 
acontece o Dia Nacional de Luta contra 
as reformas e a retirada de direitos. A 
Fenajufe orienta que todos os sindica-
tos participem do ato, que é unificado, 
e luta contra a retirada de direitos dos 
trabalhadores, contra a reforma da 
Previdência e pela revogação da refor-
ma trabalhista que entra em vigor no 
sábado, 11 de novembro.

O Sindjus-DF convoca toda a cate-
goria a reagir e dar um basta a essa 
onda de ataques. Fique atento ao nos-
so site para mais informações sobre o 
ato unificado previsto para o dia 10/11.  
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Com muita festa e alegria, o Sindjus-DF realizou, no dia 29/10, a reinauguração oficial 

das piscinas do Cefis, que passaram por profunda revitalização. Os servidores aprovaram 

as obras que resultaram em melhorias significativas em matéria de lazer e segurança. 

O Dia do Servidor, embalado pela campanha “sou servidor(a), eu também sou a Justiça, 

foi celebrado com festival de chopp, arroz carreteiro e música ao vivo.

Cefis revitalizado

Campanha de filiação 
e atualização foi um sucesso

A campanha de filiação e atualização dos dados cadastrais, que durou de 12/9 a 24/10, foi 
considerada exitosa com um número bastante expressivo de participantes.

Confira os ganhadores dos prêmios: 
Adriana Pereira Machado (TJDFT) - TV Philco 39´ Smart; Carlos Roberto Baptista Alves (TST) - celular 

Samsung J7 Prime; Giovanna Gabriela do Vale Vasconcelos (STF) - bicicleta Aro 29 Caloi Explorer 
10; Jacqueline Alves da Costa (MPT) - bicicleta Aro 29 Caloi Explorer 10; Francita Monteiro (TJDFT) - 

celular Samsung J7 Prime; Silvana Duarte (TRT) - Philco 40´ Smart.


