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dA pREvidêNciA dE bolSoNARo
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todoS coNtRA A pEc 6
pAlEStRAS E dEbAtES

A luta do Sisejufe contra a Reforma 
da Previdência do governo Bolsonaro 
tem sido intensa. A participação de 
dirigentes do sindicato e da catego-
ria em atos, passeatas, manifestações, 
debates e palestras organizados pela 
entidade e outros parceiros tem ser-
vido para reforçar a mobilização de 
servidores do Judiciário do Rio e da 
classe trabalhadora, a fim de barrar 
a PEC 6 que retira direitos conquista-
dos ao longo dos anos. A direção do 
sindicato continua na organização da 
luta, na articulação no Congresso para 

evitar que a proposta seja aprovada, 
e na construção da paralisação do dia 
14 de junho. 

RUMO À GREVE GERAL

Os servidores do Judiciário Federal 
do Rio decidiram, em assembleia ge-
ral extraordinária, aderir à Greve Ge-
ral marcada para o dia 14 de junho. O 
objetivo é pressionar o governo Bol-
sonaro contra o desmantelamento da 
Previdência e denunciar a retirada 
de direitos. A paralisação nacional foi 

convocada pelas centrais sindicais e 
segue calendário de mobilizações da 
Fenajufe, aprovado no Plano Nacional 
de Lutas do 10° Congrejufe. 

O presidente do Sisejufe, Valter Noguei-
ra Alves, alertou que a reforma do go-
verno Bolsonaro propõe acabar com a 
Previdência e prejudica toda a popula-
ção. O dirigente criticou o sistema de ca-
pitalização que o ministro Paulo Guedes 
quer implementar. “A Previdência é o 
maior sistema de distribuição de renda 
que esse país tem”, afirmou.

SiSEJUFE NA liNHA dE FRENtE doS dEbAtES

Também no dia 25 de abril, Valter repre-
sentou o Sisejufe em debate na OAB-RJ, 
com jornalistas, advogados, juízes e re-
presentantes sindicais. "O que está por 
trás de todo este arcabouço de ataques à 
sociedade, que inclui a Reforma da Pre-
vidência, é a disputa por espaço no orça-
mento público", afirmou o dirigente.

Também esteve presente no encontro o 
representante de base do Sisejufe João 
Victor Albuquerque, que falou sobre o 
regime de previdência complementar 
para servidores. 

O primeiro debate foi na sede do sindi-
cato com os deputados federais Marce-
lo Freixo (PSOL-RJ) e Alessandro Molon 
(PSB-RJ), no dia 25 de abril. As discus-
sões foram mediadas pelo presidente do 
Sisejufe, Valter Nogueira Alves, e a dire-
tora Mariana Petersen. 

Freixo ressaltou que a esta reforma do 
governo Bolsonaro quer acabar com o 
caráter social da Previdência e alertou 

Fotos: tais Faccioli 

que a luta central tem que ser contra a 
capitalização, que é a proposta do mi-
nistro Paulo Guedes. "Temos que ir para 
as ruas exigir uma reforma decente”, 
conclamou o parlamentar.

Molon disse que a proposta é cruel por-
que mira nos que ganham menos e lem-
brou que os servidores públicos tam-
bém serão prejudicados porque não se 
estipulou regra clara de transição.
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Em 8 de maio, a palestra promovida 
pelo Sisejufe no CCJF reuniu especialis-
tas para esclarecer o real impacto que 
as propostas de Bolsonaro vão provocar. 
Participaram o ex-ministro do Trabalho, 
Miguel Rossetto; Maria Lúcia Fatorelli, 
coordenadora nacional da Auditoria 
Cidadã da Dívida; Nery Júnior, coorde-
nador-geral do Movimento Acorda So-
ciedade (MAS); e a assessora jurídica do 
sindicato Araceli Rodrigues, que encer-
rou o debate com aspectos específicos e 
impactos da PEC 6 para servidores. 

O ex-ministro Rosseto, Fatorelli e Nery 
foram unânimes ao afirmar que a Pre-
vidência Social não é a vilã das contas 
públicas e sim, o sistema rentista. Já 
Araceli explicou questões como direi-
to adquirido para quem preencheu re-
quisitos de aposentadorias pelas regras 
atuais e detalhou normas de transição, 
entre outros temas.

Em 13 de maio, tendo o sindicato como 
parceiro em evento na OAB-RJ, o presi-
dente Valter Nogueira Alves reforçou a 
posição da entidade contrária à refor-

ma, por atacar não somente a Previdên-
cia como também a Seguridade Social. O 
dirigente propôs a adoção de estratégias 
de atuação em conjunto com parlamen-

tares, associações e entidades na luta 
para barrar a PEC. Deputados federais da 
bancada do Rio e parlamentares da Alerj 
participaram do café da amanhã. 

Foto:  max leone

Foto:  cristiane vianna Amaral



gRANdES pASSEAtAS

O Dia Internacional de Luta das Mulhe-
res no Rio, em 8 de março, foi marcado 
por ato histórico com participação do 
Sisejufe. Foi a primeira grande manifes-
tação do ano contra a Reforma da Previ-
dência e grito de justiça contra o assas-
sinato, ainda sem solução, da vereadora 
Marielle Franco e pela vida de todas as 
mulheres. 

Cerca de 40 mil ativistas participaram 
da marcha que tomou conta de toda a 
avenida Rio Branco até a Cinelândia, 
com críticas às políticas do governo Bol-
sonaro. As servidoras saíram com uma 
faixa exigindo democracia e o direito 
por aposentadoria digna.

O Núcleo Sindical da Marcha Mundial 
de Mulheres do sindicato também dis-
tribuiu adesivos em defesa da Justiça do 
Trabalho. Na batucada, as mulheres can-
taram contra a opressão e o machismo.

No dia 22 de março, o Sisejufe se jun-
tou aos milhares de trabalhadores que 
tomaram a Avenida Presidente Vargas, 
em direção à Central do Brasil, no Cen-
tro do Rio, para protestar contra a Re-
forma da Previdência. O ato unificado 
foi convocado por entidades sindicais e 
movimentos sociais. Também acontece-
ram mobilizações em outras capitais e 
cidades do Brasil, unindo categorias de 
trabalhadores, sindicatos, estudantes e 
a população.

“É muito importante a gente estar orga-
nizado contra as reformas do presiden-
te Bolsonaro. Estamos aqui para mos-
trar que vamos resistir até o final para 
impedir que esse governo acabe com os 
direitos dos trabalhadores”, enfatizou a 
diretora do sindicato Fernanda Lauria.

SiSEJUFE ocUpA AS RUAS pElA ApoSENtAdoRiA
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E no dia 30 de maio, representantes do 
Sisejufe estiveram em nova passeata 
pela Educação com um grande bandei-
rão, na avenida Rio Branco, no Centro 
do Rio. A manifestação também era em 
defesa da previdência e para organizar 
a Greve Geral do dia 14 de junho. O ato, 
encerrado na Cinelândia, contou com 
mais de 100 mil pessoas. 

Em 15 de maio, o Sisejufe participou 
da grande passeata em defesa da Edu-
cação Pública no Centro do Rio. O sin-
dicato se uniu aos trabalhadores e es-
tudantes em protesto contra o corte de 
verbas. A mobilização dos professores 
contagiou as demais categorias da clas-
se trabalhadora.

O ato também criticou a agenda de des-
monte nacional, que tem como princi-
pal pauta a defesa da Previdência. Mes-
mo com chuva, estiveram presente mais 
de 150 mil pessoas, segundo o Sindicato 
Estadual dos Profissionais da Educação 
(Sepe). Os manifestantes seguiram da 
Candelária à estação Central do Brasil, 
onde professores e estudantes distribu-
íram livros, marcando o encerramento 
da passeata.
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Do alto do carro de som, a diretora do 
Sisejufe Mariana Liria chamou aten-
ção dos manifestantes para a pauta de 
desmonte do serviço público, não só da 
educação e da Previdência, mas tam-
bém da Justiça do Trabalho. “O Judici-
ário está nas ruas, pois sem Educação 
não existe Justiça. Na luta que a gente 
se encontra", bradou.



REFoRmA Não poUpA qUEm Já EStá ApoSENtAdo
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ApoSENtAdoS NA lUtA

mobiliZAÇão NA cApitAl E No iNtERioR

O Departamento de Aposentados e Pen-
sionistas (DAP) do Sisejufe está engajado 
nas atividades contra a PEC 6. Em 12 de fe-
vereiro, o encontro do Mosap, em Brasília, 
teve a reforma como tema. Em seguinda,  
a coordenadora do DAP, Neli Rosa, parti-
cipou de atividade da Frente Parlamentar 
em Defesa da Previdência Social.

Em 20 de março, a palestra "Os impactos 
da Reforma da Previdência" para aposen-
tados e pensionistas do serviço público foi 
o tema do encontro do DAP, no auditório 
do Sisejufe. Marcelo Azevedo, mestre em 
Políticas Públicas, detalhou a PEC 6 e aler-
tou: "Nem quem já está aposentado esca-
pa do pacote de maldades do governo".

O especialista ressaltou que a proposta 
prevê o aumento da alíquota de contri-
buição para a Previdência mesmo para 
quem já está aposentado. Hoje, o des-
conto é de 11%. Se a reforma passar, a 
alíquota começará em 7,5% e pode che-
gar a 22%. O tema voltou a ser destaque 
na reunião do DAP de 29 de maio. 

As atividades também chegaram ao in-
terior. O vice-presidente do Sisejufe, Lu-
cas Costa, integrou a mesa de abertura 
da palestra do ex-ministro da Previdên-
cia Carlos Gabas, organizada pela UFF, 
em Volta Redonda, no dia 24 de abril. 
 
O vice-presidente também participou 
do Encontro Regional de Estudantes de 
Direito, na Unirio, em Botafogo. Espe-
cialistas e políticos - como a deputada 
Benedita da Silva (PT/RJ) e o ex-candida-
to a presidente Ciro Gomes (PDT) estive-
ram presentes. Lucas palestrou na mesa 
Direito Previdenciário e Funcionalismo 
Público, em 19 de maio, que contou com 
representantes do SindJustiça e CUT/RJ. 

Fotos:  Arquivo/Sisejufe



SiSEJUFE lidERA ARticUlAÇõES No coNgRESSo

mobiliZAÇõES Em bRASÍliA
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A atuação das mulheres reforçou a mo-
bilização contra a PEC 6. Unidas contra a 
Reforma da Previdência, centenas de diri-
gentes e representantes de organizações 
sindicais, movimentos sociais e parlamen-
tares lotaram o auditório Nereu Ramos, na 
Câmara Federal, em 14 de abril. O evento 
foi organizado pela Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher, pela Frente Parla-
mentar em Defesa dos Direitos da Mulher 
e a liderança da Minoria na Câmara.

Representantes do Sisejufe acompanha-
ram reuniões da Frente Parlamentar em 
Defesa da Previdência Social para tra-
çar estratégias contra a PEC 6.  A frente 
firmou posição de combate ao desmonte 
do Sistema de Seguridade Social

Nas últimas semanas de maio, houve 
atividades com integrantes da Frente 
Associativa da Magistratura e do Minis-
tério Público (Frentas) para coleta de 
assinaturas de emendas à reforma com 
objetivo de propor alternativas que mi-
norem o impacto da PEC 6, caso a trami-
tação avance no Congresso.  Os dirigen-
tes participaram de audiências públicas 
na Câmara. 

   Além de mobilizar nossa 
categoria e pressionar os 
parlamentares, é preciso 
envolver os cidadãos nas 
discussões para mostrar que 
a reforma vai impactar de 
maneira devastadora na vida 
de todos, principalmente dos 

mais pobres. 
valter Nogueira, presidente do Sisejufe

“

"

Fotos:  Arquivo/Sisejufe
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coRpo A coRpo NoS AERopoRtoS

NAS RUAS E NAS REdES SociAiS

A direção do Sisejufe também promoveu 
atividades para esclarecer a sociedade 
sobre as mazelas provocadas pela refor-
ma. Em 16 de abril, o sindicato fez pan-
fletagem no Aeroporto Santos Dumont, 
no setor de embarque. Faixas contra a 
PEC 6 chamaram a atenção dos usuários 
do terminal. O protesto foi organizado 
para pressionar parlamentares e des-
pertar o interesse da população para os 
efeitos da proposta. Os dirigentes dis-
tribuíram material informativo e colhe-
ram assinaturas contra a Reforma.  

No final de maio, houve ainda ativida-
des de conscientização no aeroporto de 
Brasília. O presidente do Sisejufe, Valter 
Nogueira Alves, e as diretoras Mariana 
Liria, Mariana Petersen e Lucena Pache-
co, que é também coordenadora da Fe-
najufe, participaram.

A luta do Sisejufe em defesa da apo-
sentadoria e pela organização da Gre-
ve Geral está nos locais de trabalho, 
mas também nas ruas e nas redes so-
ciais. No site do sindicato tem a página 
QUERO ME APOSENTAR, onde há ma-
teriais atualizados contra a Reforma 
da Previdência. Também foi criado o 
Instagram @sisejufe, ampliando a in-
teratividade com os servidores. 

Foto:  tais Faccioli
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