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Subsídios para as discussões e deliberações da Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos Peritos Federais 

Agrários - SindPFA, em atenção ao Edital de Convocação nº 2/2019 da Diretoria Colegiada do SindPFA. 

Reforma da Previdência 

A reforma da Previdência (PEC nº 6/2019) é assunto da Ordem do Dia do Sindicato e do Serviço Público como 

um todo e é indispensável discuti-la e mobilizar-se contra os danos que ela pode causar. Na Assembleia 

convocada para 8 de maio, os PFAs já discutiram o tema, bem como foi tema de vários estudos e, 

recentemente, de palestra de Floriano Martins, Presidente da Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil (Anfip), na reunião do Conselho de Delegados Sindicais do SindPFA realizada em 

Brasília-DF de 20 a 24 de maio. 

Como é praxe do Governo (não só este, qualquer deles), jogaram alto para equilibrá-la no Parlamento, 

incluindo ataques a diretos do servidor público. Nisso, importante destacar que, independente de posições 

pessoais a favor ou contra, o movimento sindical exerce um importante papel de contraponto para barrá-la ou 

minimizá-la a termos menos danosos, de modo que é impensável abster-se a esse debate como se dele não 

fossemos parte. A democracia pressupõe necessariamente pesos e contrapesos, e organizações como a nossa, 

aliadas a outras forças da sociedade civil, são o contrapeso nessas ocasiões para buscar o equilíbrio. A 

sociedade precisa desse trabalho e o próprio Governo também, pois, do contrário, não conferiria legitimidade. 

Então, preservadas e respeitadas as posições pessoais, é missão existencial do Sindicato integrar forças para 

reduzir os danos. Não é ser contra por ser contra, é trabalhar pra equilibrar e preservar direitos adquiridos. 

Para tal, o Sindicato tem seguido o Fonacate, que tem se estabelecido como o centro de resistência e defesa 

do serviço público organizado e no qual o SindPFA exerce atualmente papel diretivo. O Fórum elaborou 

emendas ao texto da PEC e articulou sua apresentação com parlamentares.  

 

O SindPFA também reitera a proposição feita na Assembleia de 8/5 e pede o engajamento das Delegacias 

Sindicais para tratar da causa nas regionais, para o qual sugeriu: 1) Leitura e discussão dos materiais sobre o 

assunto; 2) Formação de grupos regionais de mobilização com os representantes de outras carreiras; 3) Buscar 

palestrantes para apresentar sobre o tema na regional para todos os servidores; 4) Participação em 

manifestações com o escopo de combater a reforma, segundo sua conveniência e capacidade da Delegacia 

Sindical de integrar esses movimentos; 5) Uso dos materiais da campanha realizada em 2017 com o lema "A 

previdência é nossa"; 6) Eleição entre os PFAs de um "embaixador" da causa; e 7) Informar a realização de atos, 

debates e seminários na localidade tendo a reforma como pauta para estabelecer uma agenda de ações em 

nível de Fonacate; entre outros.  

Adesão aos atos do dia 14 de junho contra a PEC nº 6/2019 

Os Delegados Sindicais, nos encaminhamentos da recente Reunião do seu Conselho, instaram a Diretoria 

Colegiada a convocar esta Assembleia para também se posicionar acerca da adesão a atos de iniciativa das 

centrais sindicais de manifestação contra a PEC nº 6/2019 (Reforma da Previdência) marcados para o próximo 

dia 14 de junho. Encaminhamento que foi acatado pela Diretoria, que espera agora a posição da categoria. 

Brasília, DF, 30 de maio de 2019. 

Diretoria Colegiada do SindPFA 

https://sindpfa.org.br/noticia/conselho-de-delegados-sindicais-reune-se-em-brasilia/
http://fonacate.org.br/v2/wp-content/uploads/2019/05/Sugesto%CC%83es-de-Emendas-a%CC%80-Reforma-da-Previde%CC%82ncia-7-FONACATE.pdf

