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Luta intensa contra a 
Reforma da Previdência

O Sindjus-DF tem compromisso com os servidores pú-

blicos, tendo combatido nos últimos anos o desmonte da 

Previdência Social em várias frentes. A atuação firme e res-

ponsável contra a PEC 287/16 repercutiu nacionalmente, 

colaborando para que a proposta não fosse votada. Agora, 

com a PEC 06/19, o Sindjus-DF repete a fórmula de sucesso 

de mobilização e articulação política, sendo um dos pilares 

da resistência contra uma reforma da Previdência extrema-

mente nociva para os servidores, mulheres, professores, 

trabalhadores rurais e a população mais pobre.

De forma estratégica, o Sindjus-DF mostra a cara nos 

mais diferentes locais com faixas, cartazes, materiais infor-

mativos, campanhas publicitárias e falas de seus dirigentes 

contra a Reforma da Previdência. São atos no aeroporto 

para recepcionar parlamentares, no Congresso Nacional e 

na quadra dos deputados. O Sindicato participa ativamente 

das reuniões da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pre-

vidência Social, da qual é integrante, de audiências públicas 

e sessões legislativas referentes ao tema e de reuniões da 

Comissão do PJU e MPU contra a Reforma da Previdên-

cia. Além disso, a entidade organiza seminários, palestras 

e campanhas digitais e físicas, desmentindo as mentiras 

contadas pelo governo para ludibriar a população.

Como se pode observar, trata-se de uma rotina inten-

sa de luta baseada na pressão sobre parlamentares e na 

conscientização dos servidores públicos e da população 

em geral sobre os malefícios dessa reforma. O Sindjus-

-DF cumpre o seu papel de defensor dos servidores, 

consolidando-se a cada dia como exemplo de coragem 

e de determinação no combate à Reforma da Previdência 

e em defesa dos direitos da nossa categoria e da socie-

dade brasileira. A nossa bandeira é a bandeira de uma 

Previdência Pública fortalecida, patrimônio de todos os 

brasileiros. 
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Pressão sobre parlamentares e 
conscientização da sociedade  
Sindjus-DF leva mobilização contra Reforma da Previdência ao Aeroporto JK, à Rodoviária de 
Brasília, à quadra residencial dos parlamentares e ao Congresso Nacional, entre outros locais.    



Campanha repercute nas ruas



O Sindjus-DF participa ativiamente de reuniões com outras entidades 
e da agenda legislativa para barrar a Reforma da Previdência 

Articulação permanente dentro 
e fora do Congreso Nacional


