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Aqui uma retrospectiva
com as matérias mais
lidas da semana
Notícias de 16 a 20/11/2020

No dia em que a luta para derrubar o Veto
26/2015 (governo Dilma/PT) completa cinco
anos, Sindjus-DF convoca categoria:

pela derrubada da Reforma
Administrativa do Bolsonaro.
Hoje, 17 de novembro de 2020, relembramos, com orgulho, o aniversário de
cinco anos do dia em que moralmente derrubamos o Veto 26. Se não fossem
as traições vindas de dirigentes e deputados do PT, teríamos vencido oficialmente a maior batalha da história da nossa categoria.

Impulsionados pela greve mais longa já realizada pelos servidores do Poder Judiciário e do MPU, que teve
um trabalho intenso e vigoroso no Congresso Nacional,
Aeroporto JK, quadras residenciais de deputados, e campanhas publicitários, como outdoors e inserções na TV, na
noite do dia 17 de novembro de 2015 mais de quatro mil
colegas pressionavam pela derrubada do Veto 26 na lateral externa do Senado. Dentro do Congresso, centenas
de servidores faziam corpo a corpo com parlamentares,
angariando apoios.
A sessão foi iniciada às 20h com várias falas em defesa da derrubada do Veto 26. Em contrapartida, integrantes da base governista insistiam nas mentiras de que o
impacto do PLC 28 comprometeria o ajuste fiscal do país.
O resultado: o Veto 26 foi mantido com 11 abstenções,
132 votos pela manutenção e 251 votos pela derrubada.
Faltaram apenas seis votos para se atingir o número necessário para o veto ser derrubado pela Câmara e passar
à apreciação do Senado.
Os servidores incansáveis protestaram fora e dentro
do Congresso. Deixaram a galeria do Plenário gritando
“nós voltaremos” indicando que a luta não acabava ali.
Os servidores também deixaram claro que não vão esquecer os traidores.
“Cinco anos depois, chegou a hora da nossa forte mobilização voltar ao Congresso Nacional. Vamos resgatar o
espírito da luta pela derrubada do Veto 26 para derrubar
a Reforma Administrativa. Vamos dar o troco, canalizando
a indignação que há cinco anos está entalada na garganta contra a PEC 32/2020, a PEC Emergencial e o Pacto
Federativo. Vamos nos unir como nos unimos durante a

maior greve da nossa história para enterrar todas essas e
outras ameaças aos serviços e servidores públicos. Neste
aniversário histórico, conclamo aos inesquecíveis guerreiros que participaram pra valer da greve para que nos
unamos exigindo respeito e valorização”, afirmou Costa
Neto, coordenador-geral do Sindjus-DF.
Os bravos guerreiros jamais serão esquecidos. Fica
aqui a nossa homenagem a todos os que contribuíram
com essa passagem épica dos 30 anos do Sindjus-DF,
pois, por mais que o Veto 26 não foi derrubado, a nossa
luta valeu à pena, pois nos tornamos uma categoria respeitada pelos parlamentares, pois a poderosa base governista tremeu diante da nossa campanha aguerrida. A
máquina do governo precisou utilizar de todas as forças,
inclusive de golpes baixos, para nos parar.
Não podemos esquecer também do colega Élcio Kozminski, servidor da Justiça Federal do Paraná, que deu sua
vida por essa luta. Ao contrário dos que furaram greve,
dos que se aliaram ao governo petista, dos que negociaram um projeto rebaixado, dos que usaram a greve pra se
autopromover, a maioria dos servidores, com muita honra
e dignidade, transformou a batalha contra o Veto 26 em
um motivo de orgulho para todos nós.

Viva os incansáveis guerreiros que jamais serão esquecidos!
Todos juntos contra a Reforma Administrativa do governo Bolsonaro.
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Em ação do Sindjus-DF, Justiça Federal
determina à União cumprir imediatamente
decisão judicial referente ao Art. 193
O Sindjus-DF, que vem adotando todas as medidas jurídicas para defesa dos seus filiados, conseguiu
mais uma decisão importante no que tange ao Art.
193, em relação à proteção do direito dos servidores
que estão sendo penalizados pelo fato de TCU e AGU
seguirem ignorando as decisões judiciais obtidas pelo
Sindicato no sentido de assegurar a opção do artigo
193 na folha do pagamento dos servidores.

aos aposentados que já sofrem com as novas alíquotas da Previdência e desvalorização salarial.
Em defesa dos servidores, o Sindjus-DF já conseguiu diversas vitórias graças à sua atuação incisiva e
estratégica, comprometida unicamente com os interesses da categoria.

Em resposta a Requerimento do Sindjus-DF, o
Juízo da 5ª Vara da SJDF determinou que a União
deve, imediatamente, cumprir a decisão judicial nos
termos do que foi determinado pelo Poder Judiciário.

Primeiramente, o Sindicato conquistou tutela
provisória recursal no TRF1 suspendendo decisão do
TCU que vedava o pagamento das vantagens oriundas do Art. 193, e determinando aos órgãos do Judiciário e do MPU o restabelecimento da opção.

Nesta decisão, frisa-se que compete, exclusivamente, ao Poder Judiciário modificar o alcance e os
efeitos das decisões judiciais por si proferidas. Isto
é, cabe a União unicamente cumprir o que foi determinado e, em caso de insurgência, que o faça pelas
vias recursais legais.

Em seguida, a Justiça Federal de Primeira Instância – SJ/DF julgou procedente pedido do Sindjus-DF,
refutando o entendimento adotado no Acórdão TCU
– 1.599/2019, para determinar que se aplique o
entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da
União nos últimos 14 anos em relação ao Art. 193.

Para o Sindjus-DF, a União não pode continuar
pressionando os órgãos do Poder Judiciário e do
MPU para cessarem o pagamento da opção do artigo 193, tampouco negando o direito dos servidores
de levarem as vantagens dessa opção à aposentadoria. Ignorando as decisões judiciais, o TCU tem
insistido deliberadamente no novo entendimento
trazido pelo Acórdão 1.599/2019, que é prejudicial
aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e
do direito adquirido.
O novo entendimento do TCU além de subtrair
as vantagens do Art.193 das aposentadorias, obriga reposição de valores ao erário, gerando prejuízos

“O Sindjus-DF vai continuar atuando com efetividade nesta causa, garantindo que a decisão judicial
e o direito dos servidores sejam respeitados pela
União. O Jurídico do Sindicato não está poupando
esforços para consolidar essa conquista do Art. 193,
que engloba cerca de 3 mil filiados. Estamos atentos, trabalhando em vários campos, e os servidores
podem nos procurar para denunciar qualquer tipo
de tentativa do TCU de descumprimento das nossas
decisões judiciais”, afirmou o coordenador-geral do
Sindjus-DF, Costa Neto.

Segunda edição do
Prêmio Gente que
Inspira busca valorização
e reconhecimento dos
servidores do Poder
Judiciário e do MPU

A premiação irá reconhecer a atuação daqueles
que, com muita dedicação, impactaram a vida dos
brasileiros
Empenho, inovação e muita vontade de garantir resultados concretos para toda sociedade. Foram focados nessas entregas que os servidores do
Poder Judiciário e do Ministério Público da União
(MPU) se dedicaram muito, mesmo em período de
pandemia, para fazer a diferença na vida de milhares de brasileiros.
E foi pensando em homenagear estes servidores,
que o Sindjus-DF, em parceria com o Sindicato dos
Servidores do Poder Legislativo e TCU (Sindilegis), irá
realizar, no próximo dia 21 de novembro, às 18h, na
Arena Nilson Nelson (localizada próximo ao Estádio
Nacional de Brasília), a premiação Gente que Inspira.
Ao todo, 14 servidores serão homenageados
por iniciativas que trouxeram resultados ímpares na
administração pública e na sociedade. A premiação
contará ainda com a apresentação da companhia
de comédia “Os Melhores do Mundo”, com sua
esquete intitulada “Notícias Populares”, e a Banda
Magoo, que promete tocar hits do pop rock nacional
e internacional.

Ingressos gratuitos
e limitados
Os filiados ao Sindjus-DF terão entrada gratuita para participar do evento. No total serão
250 ingressos disponíveis para retirada por ordem de procura. Os ingressos são limitados e
cada filiado fará jus a dois convites individuais.
Para fazer a solicitação e saber mais informações sobre como retirar os ingressos, entre em
contato pelo telefone: (61) 3212-2613.

Medidas sanitárias
O “Gente que Inspira 2020” seguirá rigorosamente as medidas sanitárias estipuladas pelo Decreto nº
40939, de 02/07/2020, em relação à proteção contra o
coronavírus. A utilização de máscara será obrigatória
durante todo o evento e a temperatura será aferida
na entrada. Além disso, as mesas e cadeiras estarão
com espaçamento de 1,5 m, conforme disposto no
decreto. A organização do evento irá oferecer um kit
com máscara e álcool em gel para todos os filiados.

Sindjus-DF divulga atividades da
Frente Parlamentar Mista em Defesa
do Serviço Público
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, da qual o Sindjus-DF faz parte, e a Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, que
é contrária aos interesses dos servidores e favorável à
PEC 32/2020, se encontram, via teleconferência, nesta
quinta-feira (18/11), às 15h. Trata-se de um encontro
inédito entre a frente que defende os servidores e a que
defende o governo.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público tem como coordenador o deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF), com o qual o Sindjus-DF já se
reuniu pra traçar estratégias contra a Reforma Administrativa. O coordenador da Frente Parlamentar Mista da
Reforma Administrativa é o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG).

Live
Atenção: Além da reunião, nesta quinta-feira
(19/11), às 18h30, a Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Serviço Público realiza a live “Avaliação de desempenho no serviço público: como aumentar a eficiência e reduzir desigualdades”.
Participarão da live a doutora em Política Social e
professora no Programa Avançado em Gestão Pública
do Insper, Cristina Kiomi Mori; e a cientista política, pesquisadora e coordenadora-geral da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda.
O encontro será mediado por Ana Luíza Matos de
Oliveira, doutora em Desenvolvimento Econômico. A
transmissão ocorrerá pelo Youtube (https://bit.ly/3ePg3wM) e pelo Facebook (www.fb.com/servirbrasil) da
Frente Servir Brasil.

“O Sindjus-DF convida a categoria para prestigiar essa
live, que trará informações importantes para nossa luta contra a Reforma Administrativa. Precisamos aproveitar todas as
oportunidades de adquirir informações, dados e argumentos
que possam colaborar para a nossa atuação no enfrentamento à essa reforma. E, em época de pandemia e isolamento
social, as lives podem fazer a diferença. Todos juntos contra
a PEC 32/2020”, afirmou Costa Neto, coordenador-geral do
Sindjus-DF.

Sindjus-DF divulga
destaques da agenda
desta semana
dos trabalhos do
Congresso Nacional

O Sindjus-DF, segundo levantamento feito pela sua
assessoria parlamentar, informa que na Câmara dos Deputados os líderes partidários poderão se reunir para debater as prioridades de votação até o fim de 2020. Após
o primeiro turno das eleições municipais, realizado neste
domingo (15/11), a expectativa é de que o ritmo de trabalho do Congresso Nacional ao longo desta semana siga
normalmente.
Veja a seguir os destaques da pauta legislativa selecionados pela Queiroz Assessoria Parlamentar, que tem desenvolvido, em parceria com a Diretoria do Sindjus-DF, um trabalho estratégico a respeito das demandas dos servidores.
O Plenário da Câmara poderá apreciar o PLP
101/2020 sobre o Planto Mansueto. Está prevista a realização de audiência pública virtual para debater sobre
lacunas na lei de acesso à informação (LAI). Além disso,
a Câmara dos Deputados promoverá evento para debater

sobre acesso à internet e educação de qualidade durante
a pandemia.
No Senado Federal, o Plenário promoverá sessão
especial para homenagear o centenário do nascimento
de Nilo de Souza Coelho, que nasceu em Petrolina (PE),
no dia 2 de novembro de 1920. Médico, empresário, deputado estadual e governador de Pernambuco, além de
deputado federal. Chegou ao Senado em 1979 — e foi
eleito presidente da Casa em fevereiro de 1983. Morreu
em novembro desse mesmo ano, aos 63 anos.
No Congresso Nacional, a Comissão Mista da COVID-19 promoverá reunião para prestar esclarecimentos
sobre o apagão no Amapá, a falha no sistema de reserva
e providências tomadas para regularizar o fornecimento
de eletricidade no estado. Foi convidado, o Diretor-geral
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sr. André
Pepitone da Nóbrega.

Dia da Consciência Negra:
pelo fim do racismo
e pela promoção da igualdade
Celebramos o Dia da Consciência Negra convidando todos
a se posicionar contra o racismo. O racismo declarado e velado,
o racismo institucional e estrutural, o racismo primário e secundário. Enfim, é preciso dar um basta nesta diferenciação racial
que oprime, machuca e mata um universo de pessoas.
Segmentos da sociedade e os poderes públicos não podem
esquecer de que as instituições, em sua natureza, não têm cor,
ao tempo em que possuem todas as cores. Ao menos, deveria
ser assim. A Justiça é dos brancos, dos negros, dos vermelhos,
dos amarelos. Não há justiça na segregação racial.
E como servidores, temos o papel de promover a cultura de
inclusão, trabalhando por uma sociedade multirracial baseada
no respeito incondicional. E ainda como categoria, devemos
dar as mãos, independentemente da cor delas, e lutar por nossos direitos e por novas conquistas.
E não basta combater o preconceito, faz-se necessário
promover a igualdade. Para isso, esse debate racial deve estar
presente nos órgãos do Poder Judiciário e do MPU. Que mais
negros possam ocupar cargos de chefia, por exemplo; negros
na direção-geral, nas secretarias.
“Quando fui empossado no serviço público, há mais de vinte anos, eram pouquíssimos negros. Era intimidador, pois o Po-

der Judiciário se mostrava, em sua esmagadora maioria, uma
instituição branca. Ao longo dos anos o número de servidores
negros foi aumentado, mas o retrato do serviço público ainda
não é o retrato da sociedade brasileira. Não só servidores, mas
há uma minoria de magistrados e membros do MPU negros.
Nossa luta é por justiça, por respeito, por inclusão. Nossa luta é
contra o racismo e qualquer tipo de preconceito ou discriminação”, afirmou Cledo Vieira, coordenador de Assuntos Jurídicos
do Sindjus-DF.
O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, faz referência à morte de Zumbi, o
então líder do Quilombo dos Palmares.
A data foi criada em 2011 pela Lei 12.519. Essa lei não
transformou a data em feriado nacional, assim, os governos
de cada estado e cidade do Brasil devem optar por ser feriado
ou não.
Sem dúvida, trata-se de um dia de muita reflexão e luta
em prol de uma sociedade mais justa e harmônica. Dia de reconhecer e celebrar a imensa contribuição que a população
negra deu ao Brasil. Dia de dizer não a toda e qualquer ideia
ou prática racista. Dia de nos conscientizarmos de que a cor
da pele não faz ninguém melhor ou pior, pois somos todos
humanos, e que ao contrário de odiar, amemos uns aos outros,
brancos, negros, amarelos, vermelhos…

