
O Sindjus-DF convoca todos os ser-
vidores do Poder Judiciário e do Minis-
tério Público da União para participar, 
no dia 28 de novembro, terça-feira, de 
manifestação contra o desmonte dos 
serviços públicos, em defesa do traba-
lho e por serviços públicos de qualidade 
para a população. A concentração dos 
servidores de Brasília e de caravanas de 
outros estados será a partir das 9h, na 
Praça dos Três Poderes.

 No dia 22/8/17, o Conselho de De-
legados Sindicais de Base do Sindjus-
-DF se reuniu e encaminhou, entre 
outras questões, pela participação do 
sindicato em atos convocados pela 

Fenajufe e pelo Fonasefe contra a reti-
rada de direitos dos servidores.

No dia 23/8, a Diretoria Colegiada 
do Sindjus-DF aprovou, por unanimi-
dade, esse ponto, o qual foi aprovado 
também nas diversas assembleias se-
toriais e gerais realizadas.

 Portanto, vamos, todos juntos, lutar 
contra o desmonte dos serviços públi-
cos, pela revogação da Emenda Cons-
titucional 95, de 2016, que congela 
investimentos públicos por vinte anos; 
contra a reforma da Previdência e pela 
Anulação da Reforma Trabalhista, con-
tra a Medida Provisória 805, de 2017, 
que aumenta a alíquota da contribui-
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ção previdenciária de 11% para 14% e 
contra os demais ataques do governo 
aos servidores públicos e trabalhado-
res de um modo geral.

Todos os servidores do Poder Ju-
diciário e do Ministério Público estão 
convocados para essa manifestação. 
Vamos nos mobilizar pela valorização 
da nossa categoria e pelo respeito aos 
nossos direitos. Se você está indig-
nado com o tratamento que estamos 
recebendo do governo Temer, do Con-
gresso Nacional, das cúpulas do Poder 
Judiciário e do MPU, venha para a rua 
e junte-se a nós. Juntos, somos mais 
fortes!

Contra o Desmonte 
no Serviço Público



A Reforma da Previdência
A PEC 287/16 tramita na Câmara e está na iminência de ser votada. O objetivo é ele-
var a idade mínima de aposentadoria e o tempo de contribuição para aposentadoria 
integral, entre outros retrocessos.  

O aumento da alíquota previdenciária
A MP 805/17 aumenta de 11 para 14% a contribuição previdência dos 
servidores públicos com salários acima do teto da Previdência (R$5,5 mil).
 
O congelamento de investimentos públicos
A EC 95/16 congela investimentos públicos por 20 anos e reduz investimentos 
do governo na saúde, educação e demais áreas sociais. 

A Reforma Trabalhista
A Lei 13.467/17 altera mais de 100 artigos da CLT acabando com vários direitos tra-
balhistas e trazendo retrocessos incalculáveis. Lutamos pela Anulação dessa reforma.

A terceirização
A Lei 13.429/17 permite a terceirização irrestrita inclusive no serviço público.
 
 
Teto de entrada no serviço público
O governo também já anunciou teto para entrada no serviço público 
de R$ 2,8 mil para nível médio e R$ 5 mil para nível superior. 

O PDV
A MP 792/17 criou o Programa de Demissão Voluntário para o Executivo Federal, 
visando promover o Estado Mínimo.
 
O adiamento de reajustes
A MP 805/17 adia para 2019 o reajuste salarial de quase 30 carreiras 
do funcionalismo público.

Vamos às ruas CONTRA:

 Todos os ataques do governo aos trabalhadores


