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O Sindjus-DF não tem bandeira político-partidária, 
por isso tem autonomia e postura firme e indepen-
dente para lutar contra qualquer governo que ataque 
os servidores. Nosso compromisso é exclusivo com a 
categoria. E, de acordo com decisão assemblear, va-
mos paralisar nossas atividades por 24h no dia 18/03.

EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
E DOS NOSSOS DIREITOS

O Plano Mais Brasil, formado pelas PECs Emergen-
cial (186/2019), da Revisão dos Fundos (187/2019) e a 
do Pacto Federativo (188/2019), propõem, dentre outros 
pontos, a redução de até 25% da jornada do servidor, 
com corte proporcional dos vencimentos. Além disso, o 
governo está para enviar ao Congresso uma reforma ad-
ministrativa que tem um único objetivo: o desmonte do 
serviço público brasileiro atingindo os servidores. 

Nossa mobilização é:
- contra a reforma administrativa
- combate a todas as PECs prejudicais
- em defesa dos serviços públicos
- pelo respeito aos nossos direitos
- por valorização salarial
- por tratamento digno

Importante esclarecer:
a proposta não alcança apenas novos 
servidores; atinge toda a categoria; 
você pode perder até 25% do seu salá-
rio; só manterão a estabilidade os ser-
vidores de carreiras típicas de estado; 
haverá diminuição do número de car-
gos e servidores; acabará a promoção 
automática por tempo de serviço (pro-
gressão na carreira); vedará a realiza-
ção de concursos públicos.

18/03: PARALISAÇÃO DE 24h

Não somos parasitas nem 
privilegiados - O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, que chamou os servidores de parasitas, 
afirmou que a reforma administrativa é para “valorizar o 
funcionalismo” e também para “interromper privilégios”. 
Quem tem privilégio é banqueiro. Valorizar o funcionalismo 
é respeitar seus direitos e recompor seus salários. 

Mobilização - O Sindjus-DF está mobilizando toda a base por meio de informativos impressos e digi-
tais e de uma campanha visual de grande impacto que ganhou outdoors em pontos estratégicos de Brasília, 
busdoor e painéis e totens na Rodoviária do Plano Piloto. Nossa luta é legítima, necessária e urgente.



O Sindjus-DF tem sido o sindicato mais atuante do 
Brasil contra as reformas e ataques que prejudicam os 
serviços e servidores públicos. Várias entidades e par-
lamentares reconheceram a grandiosidade do trabalho 
feito pelo Sindicato contra a Reforma da Previdência. No 
combate à Reforma Administrativa não será diferente. 
O Sindjus-DF já coloca novamente nas ruas uma ampla 
campanha contra essa nova tentativa de sucateamento 
do serviço público brasileiro. A atual Diretoria não tem 
limitado as campanhas ao âmbito da nossa base, pois 
considera que é importante que toda sociedade tome 
conhecimento das mentiras que estão sendo contadas 
pelo governo, bem como dos prejuízos que todos terão 
com o enfraquecimento do serviço público. No entanto, 
todo esse esforço e essa amplitude têm um preço.

Diante de todos esses ataques que estamos sofrendo 
e da necessidade de reação, é fundamental que os ser-
vidores fortaleçam o Sindjus-DF, filiando-se em massa. 
Uma filiação maciça é a melhor forma de responder a 
essa ofensiva que pretende atingir direitos básicos do 
servidor, como salário e estabilidade. É nesse clima, de 
unidade e garra, que o Sindicato lança sua campanha 
de filiação e fidelização dos atuais filiados: “30 anos, 30 
prêmios”. Em comemoração ao trigésimo aniversário da 
entidade, serão sorteados 30 prêmios, sendo 10 todo 
mês (Março, Abril e Maio). 

Terão direito a participar do sorteio tanto os antigos 
como os novos filiados. A campanha terá seu auge com 
uma grande festa de aniversário, cuja data, local e atra-
ção serão anunciados em breve.

 “Por meio da sua filiação, temos condições de pro-
mover as lutas em defesa dos interesses da categoria. A 
nossa gestão não utiliza os recursos do Sindjus-DF para 
financiar campanhas políticas ou sindicais, tampouco 
para aparelhar partidos políticos. De forma transparen-
te, séria e honesta, todo o dinheiro arrecadado é dire-
cionado em benefício dos nossos filiados, valorização 
da nossa carreira e defesa dos direitos e interesses dos 
servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da 
União no Distrito Federal. Dessa forma, a sua filiação é 
um investimento seguro em você, na sua categoria. Não 
existe melhor forma de comemorar esses trinta anos do 
que ter você conosco, fortalecendo o Sindjus-DF”, afir-
mou o coordenador-geral Costa Neto.

Campanha de filiação 
e fidelização

Além de contar com o Sindjus-DF para lutar por seus 
direitos e ampliação de suas conquistas nos mais varia-
dos espaços democráticos, o Sindicato oferece um aten-
dimento jurídico de excelência para seus filiados. Filie-se 
e seja atendido por um dos melhores escritórios de advo-
cacia do País.

- Cada filiado tem direito a cinco ações individuais
  por ano;
- O Sindjus-DF está executando três grandes ações
  (RRA, auxílio-creche e Quintos);
- Em todo o país, só o Sindjus-DF tem os 13,23% 
  transitado em julgado;

Várias ações coletivas estão em andamento (PASEP, 
GAJ no vencimento básico, fim da cobrança das novas 
alíquotas previdenciárias, etc).

Um Jurídico que 
faz a diferença

O que está esperando? Filie-se!
www.sindjusdf.org.br


