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TERÇA-FEIRA, 9ABR, 
DAS 7H ÀS 11H
Aeroporto Santos Dumont
Praça Senador Salgado Filho, s/n - Centro/RJ

Reforma da Previdência

SISEJUFE PRESSIONA 
PARLAMENTARES

www.sisejufe.org.br

 

Em nova ofensiva contra a Reforma da 
Previdência, o Sisejufe convoca os servidores a 
participarem de atividade marcada para próxima 
terça-feira (9/4),  no Aeroporto Santos Dumont.

Dirigentes sindicais abordarão os políticos de 
todos os partidos que embarcam para Brasília 
para cobrar compromisso público contra a re-
forma predatória proposta pelo presidente Bol-
sonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes.  
A ação faz parte de um calendário de mobiliza-
ção e luta que envolve entidades de todo país.

A previsão de votação da PEC 6 na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) é dia 17 de 
abril e, por isso, a mobilização precisa ser 
intensificada. Participe!



Reforma da Previdência

SINDICATO RECOLHE 
ASSINATURAS CONTRA 
A PEC 6

 

O Sisejufe aderiu à campanha nacional de 
coleta de assinaturas contra a Reforma da 
Previdência do governo Bolsonaro.

A direção do sindicato convoca os servidores 
a participarem da campanha, pegando assina-
turas dos colegas, vizinhos e amigos. É preciso 
baixar no site sisejufe.org.br e imprimir o for-
mulário, assinar, escanear e encaminhar por 
e-mail para contato@sisejufe.org.br. O docu-
mento será encaminhado ao Congresso Nacio-
nal pelas entidades organizadoras. 

Confira nossa agenda de luta:

9 de abril – Ação junto aos parlamentares no 
Aeroporto Santos Dumont, a partir das 7h 

11 de abril – Delegação do Rio participa de 
atividade na Câmara dos Deputados, que vai 
reunir mulheres contra a reforma

24 de abril – Debate sobre a Reforma da 
Previdência, às 18h30, no CCJF

26 de abril – Apoio à greve nacional dos 
professores

1º de maio –  Ato Nacional Unificado contra a 
PEC 6


