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“
Sinjur repudia Reforma Previdenciária e 

recomenda à Bancada Federal 
que vote contra a medida

 A Reforma Previdenciár ia 
proposta pelo Governo Federal não é 
'reforma', é o fim da previdência para o 
trabalhador. O alerta é feito pelo presiden-
te do Sindicato dos Trabalhadores da 
Justiça Estadual (Sinjur), Francisco 
Roque, que, recentemente, esteve em 
Brasília para, junto a outros líderes 
sindicais, conversar com parlamentares, 
em busca de convencê-los a votar em 
favor do povo, contra a reforma da 
previdência.
 Roque diz que há inverdades no 
discurso sobre o rombo da previdência. 
Segundo ele, essa conversa de que o 
objetivo da reforma é garantir o sistema 
para as novas gerações é falso ou, no 
mínimo, controverso. “A proposta em 
nada tem a ver com a sustentabilidade no 
futuro”. De acordo com o sindicalista, o 
impacto é de curtíssimo prazo, atingindo 
grande parte dos que poderiam se aposen-
tar nos próximos 10 anos, e priva diversos 
cidadãos do direito ao sistema público de 
previdência. 
 A proposta traz mudanças 
drásticas e descoladas da realidade da 
população brasileira, que não pode ser 
representada por uma média, dada a 

desigualdade. Roque explica que, a idade 
mínima de 65 anos, independentemente 
do tempo de contribuição, igualdade 
completa entre homens e mulheres, 
retirada de todas as condições especiais de 
professores e dos segurados especiais, 
desvinculação do salário mínimo das 
pensões e dos benefícios assistenciais e a 
exigência de 25 anos de contribuição 
mínima e de 49 anos de contribuição para 
o benefício integral estão entre as princi-
pais perversidades da PEC da Previdência.
 No que tange também a PEC que 
limita os gastos no serviço público, a 
chamada ‘PEC do Teto’, Roque salienta 
que a dita reforma vai provocar o fim do 
serviço público brasileiro, uma vez que 
propõe a redução da quantidade e da 
qualidade desses serviços prestados à 
sociedade.
 “Vai haver congelamento dos 
gastos com o trabalhador, isto quer dizer 
que não serão pagos reajuste inflacionári-
os ou aumentos salariais; haverá a 
suspensão de concursos públicos e 
contratação de terceirizados; vai haver 
ainda aumento para o servidor do desconto 
da alíquota da previdência; será o fim das 
promoções e ou de adequação de remune-

rações e haverá proibição de progressão 
em carreira”, explicou Roque.
 Rondônia, apesar de ser um 
Estado com um dos mais baixos valores de 
dívida pública, é um dos signatários do 
pacto com o Planalto para, daqui para 
frente, não conceder reajustes aos 
servidores.
 Para combater esse massacre 
imposto aos trabalhadores públicos, as 
entidades sindicais, entre eles o SINJUR, e 
a Fenajud, em nível Nacional, estão 
participando de debates e protestos contra 
esse desmonte patrocinado pelas adminis-
trações federal e estadual.
 Mas, para ampliar esse movimen-
to, o trabalhador tem de juntar forças em 
defesa do serviço público brasileiro e, ao 
mesmo tempo, chamar à responsabilidade 
os deputados e senadores rondonienses da 
nossa Bancada Federal. 
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