
 

 

 
 

Mobilização Contra a Reforma da Previdência 

CONVOCATÓRIA 
 

Atenção Entidades! 
 

 

A Diretoria Executiva da Fenajufe convoca os sindicatos filiados a enviarem 

representações/caravanas para Brasília na semana de 5 a 9 de agosto, entre os dias 

de atividade no Congresso Nacional.   

As entidades devem enviar à Fenajufe a composição das delegações para o 

endereço eletrônico fenajufe@fenajufe.org.br com nome completo, e número de 

WhatsApp para incluirmos no grupo de mobilização e organização dos trabalhos da 

semana.  

Informamos ainda que neste período (5 a 9/8) a Diretoria Executiva da Fenajufe 

estará em plantão ampliado, em Brasília. 

Da mesma forma, a Diretoria convoca os sindicatos para organizarem o Dia 

Nacional de Mobilização marcado para o dia 13 de agosto, com paralisações, 

protestos, manifestações, atividades nas cidades, nos locais de trabalho e atos 

unificados.  

 

A Diretoria ainda orienta os sindicatos tomarem as seguintes medidas: 

 

19/7 a 4/8 - A pressão deve continuar nos estados - As entidades dos servidores 

públicos federais, reunidas no seu fórum nacional no dia 17 de julho, avaliaram que 

apesar da votação da Reforma da Previdência na Câmara é preciso ter a compreensão da 

necessidade de continuar a luta, pois ainda não conseguiram aprovar a PEC no segundo 

turno como o congresso previa. A luta sindical e popular teve papel decisivo para 

derrotar pontos importantes do projeto do governo.  Isso nos leva a concluir que o jogo 

ainda está sendo jogado.  

 

Temos três semanas para reverter seu resultado, através da mobilização das nossas bases 

e a pressão sobre os deputados nas suas bases eleitorais. Para reverter precisamos no 

mínimo 80 votos até a retomada das atividades parlamentares na segunda semana agosto 

e assim derrotar o governo no segundo turno da votação.  

 

O recesso parlamentar que tem início nesta sexta-feira, 19, é o momento para deputados 

e senadores, que terão tempo para reencontrar suas bases eleitorais e tomarem fôlego 

para as atividades do segundo semestre após o descanso. Descanso que não poderá 

acontecer em momento algum, caso os trabalhadores brasileiros queiram ver garantido 

seu direito a uma aposentadoria digna. E no que depender dos servidores do PJU e MPU, 
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nas bases sindicais da Fenajufe, descanso e paz não serão artigos fáceis de se encontrar 

para parlamentares que apoiam a reforma da Previdência. 

 

A categoria, organizada pelos sindicatos, não deve dar descanso aos deputados e 

senadores no período de recesso parlamentar nos seus redutos eleitorais. É necessário 

acompanhar a agenda do parlamentar e se fazerem presentes em todas as atividades que 

eles estiverem.  

 

5 a 9/8 – Representações/Caravanas a Brasília – Pressão total no Congresso 

Nacional  

 

Intensificar a pressão sobre os deputados, com foco na ação em aeroportos bota fora nos 

estados e recepção dos parlamentares no aeroporto de Brasília. No segundo turno da 

votação da reforma no plenário da Câmara, o Fórum dos servidores federais busca 

construir um ato na Câmara. 

 

13 de agosto – Dia Nacional de Mobilização com paralisações, protestos, 

manifestações, atividades nas cidades, nos locais de trabalho e atos unificados contra a 

Reforma da Previdência. 

 

13 e 14 de agosto – Participação e fortalecimento da Marcha das Margaridas e outras 

entidades e a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. 

 

Coleta de assinaturas ao abaixo-assinado - A Fenajufe orienta os sindicatos a 

mobilizarem a categoria promovendo a coleta de assinaturas no abaixo-assinado (anexo) 

das centrais solicitando o voto Contra a PEC 6/2019, que modifica o sistema de 

previdência social dos brasileiros. Para isso, a Fenajufe orienta aos sindicatos de base se 

somarem aos movimentos locais (fóruns e frentes estaduais dos movimentos sindical 

público e privado e movimentos sociais), trabalhando a participação dos servidores por 

meio de esclarecimentos quanto aos impactos da PEC 06/2019.  

 

Potencializar a campanha publicitária da Fenajufe contra a Reforma da 

Previdência e valorização do(a) servidor(a) público - Os sindicatos podem e devem 

replicar, publicar todo material da campanha publicitária promovida pela Fenajufe 

contra a reforma da previdência, de valorização do(a) servidor(a) e de defesa dos 

serviços públicos. Podem usar os cards em matérias etc, com o objetivo de romper a 

bolha dos servidores(as).  Potencializar também as iniciativas junto às demais entidades 

nacionais do serviço público para os fins de atuação conjunta. Além disso, a Fenajufe 

orienta os sindicatos de base a fazer faixas, outdoors ou outros meios de comunicação 

nas bases dos deputados do “centrão”, juntamente com entidades associativas ou 

sindicais parceiras. 

  

Promover agenda com os senadores nos estados - A Fenajufe também orienta os 

sindicatos de base a agendar reunião com os senadores de seus estados, em conjunto 

com demais entidades sindicais e associativas, com vistas a pressão contra a reforma da 

previdência. 

  



 

 

 
 

O momento é grave e não são poucos os ataques em curso no parlamento. Somente 

mobilizados e com a luta unificada com todos os segmentos de trabalhadores, 

trabalhadoras e movimentos sociais, o resultado será justo. 

 

Diretoria Executiva da Fenajufe 


