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Parlamentares e sindicalistas
manifestam apoio às lutas do
Sindjus-DF
Deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS) está ao lado
do Sindjus-DF e do servidor público

A Diretoria do Sindjus-DF tem feito diversas reuniões com parlamentares e sindicalistas em busca de apoio às demandas da nossa categoria, e da pauta geral dos servidores públicos. Graças a essa iniciativa, uma grande frente
suprapartidária está sendo formada em defesa dos serviços públicos, da vacinação para todos, contra a Reforma
Administrativa e pela valorização dos servidores do Poder Judiciário e do MPU. Essa é uma das vantagens de se
contar com uma Direção Apartidária, que transita por todos os espaços políticos em prol da categoria.
A partir de hoje, uma série de vídeos demonstrando apoio às lutas do Sindjus-DF será veiculada em nosso site e
divulgada nas redes sociais, demonstrando o prestígio do nosso Sindicato e que não estamos sozinhos. Podemos
confiar no trabalho sério que vem sendo desenvolvido pela Diretoria do Sindjus-DF e nos mobilizar atendendo aos
chamados do Sindicato, pois juntos somos mais fortes.

Comissão Eleitoral proclama
Chapa 1 como vencedora das
eleições do Sindjus-DF
Na noite deste domingo (25/04), finalizado o processo de contagem dos votos, a Comissão Eleitoral responsável pelas eleições do Sindjus-DF (triênio 2021-2024), proclamou o resultado oficial da apuração,
com a Chapa 1 vencendo a disputa para ocupar a Diretoria Colegiada do Sindicato nos próximos 3 anos.

Confira abaixo o resultado da apuração:

Chapa 1 (vitoriosa): 1.411 votos
Chapa 2: 132 votos
Chapa 3: 786 votos
Confira a votação e o resultado
para o Conselho Fiscal:

Aline Dias: 434 votos
Wite Vilela: 391 votos
Hilvio Maciel: 286 votos
Denilson Gomes: 255 votos
Armando Esbaltar: 237 votos
Edilson da Silva: 144 votos
Paulo Henrique: 134 votos
Osmaldo Ferreira: 118 votos

Importante destacar o exímio trabalho da Comissão Eleitoral que realizou as Eleições do Sindjus-DF em um cenário
inédito de pandemia, tomando todas as providências necessárias para garantir o sucesso do processo eleitoral e a
segurança de todos os eleitores e colaboradores envolvidos
nessas eleições, cuja votação se deu nos dias 22 e 23 de
abril, por sistema de drive thru, em todos os órgãos do
Poder Judiciário e do MPU no Distrito Federal, e também
nos estados do Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins, que
compõem a base do nosso Sindicato, respeitando as medidas sanitárias vigentes.

Com mais de 2.300 votos válidos, o quórum da votação
foi bastante expressivo, considerando que estamos em um
período de pandemia de coronavírus, onde o isolamento
social e a quarentena têm marcado nossas rotinas. Mesmo
com a maioria dos servidores em teletrabalho, a categoria
fez questão de ir às urnas para decidir os destinos do nosso
Sindicato. E isso demonstra o prestígio do Sindjus-DF.
Fica o agradecimento a todos os que votaram, concorreram
e colaboraram para que as eleições do Sindjus-DF acontecessem de forma democrática, segura, pacífica e legítima,
com total transparência, lisura e êxito.
Importante dizer que agora que o processo eleitoral foi
concluído o momento é de união em torno do fortalecimento do nosso Sindicato e intensificação das lutas em
defesa dos serviços e servidores públicos. Há muito trabalho a ser feito e a participação de cada um é fundamental.

Fique atento às novidades
em nossa página e redes
sociais. Se ainda não
se cadastrou em nosso
Whatsapp (99141-6794),
salve o nosso número e
digite um oi, para efetivar
o seu cadastro e se
manter atualizado.

Acontece hoje (26) Twittaço
com a hashtag
#EstabilidadeEvitaCorrupcao

Para participar da
mobilização, confira o
passo a passo:

Passo 1
Acesse a sua conta no
Twitter.com (se ainda não
possui, crie uma conta, é
gratuito);

Passo 2
Entre na sua conta um pouco antes das 19h – horário
da mobilização

Passo 3

Logo mais, às 19h, os servidores do Judiciário e do MPU estão convidados a participar
de mais uma edição do Twittaço realizado pela Frente Parlamentar Mista do Serviço
Público. Nesta edição da mobilização, a hashtag será #EstabilidadeEvitaCorrupcao.
As mobilizações realizadas pela Frente Parlamentar têm sido grandes aliadas na luta
contra a PEC 32/2020, que trata da Reforma Administrativa e que fragiliza o serviço
público. Por diversas vezes, a hashtag utilizada na campanha entrou nos assuntos
mais comentados do momento do Twitter (trending topics).

No campo “o que está
acontecendo” escreva uma
mensagem que contribua
para os debates, utilize a
hashtag #EstabilidadeEvitaCorrupcao e clique no botão
tweetar

Passo 4
Repita o passo 3 ou retuíte
posts com a hashtag

Sintrajufe-CE destaca
parceria com Sindjus-DF
na valorização da carreira
e combate à PEC 32/2020
Dando continuidade a divulgação das manifestações de
apoio às lutas do Sindjus-DF, trazemos a contribuição do
diretor-executivo do Sintrajufe-CE, Fábio Sabóia, que faz
questão de destacar a relevância da parceria com o Sindjus-DF em diversas campanhas, como na luta pela implantação do NS, através de ações concretas como o Encontro
de Fortaleza, reuniões no STF e em outros tribunais e conselhos, abaixo-assinado virtual, camisetas, porta-crachás,
campanha de rua com faixas.
Sabóia também ressalta o esforço conjunto com o Sindjus-DF e outros sindicatos para viabilizar amplo enfrentamento à Reforma Administrativa, a famigerada PEC 32/2020,
com forte campanha nas mídias sociais, terminais de ônibus e outdoors, além de reuniões com parlamentares e com
setores da sociedade civil.

“A Reforma Administrativa visa reduzir os serviços públicos
à população, principalmente à parcela mais necessitada.
Através da Reforma Administrativa, o governo persegue o
servidor com congelamento de salários, fim da estabilidade, fim do concurso público”, argumenta Sabóia, que afirma que a PEC 32 vai ampliar a desigualdade, a insegurança
e a injustiça em nosso país.

O representante do Sintrajufe-CE, que é uma entidade
exemplo de trabalho sério e combatividade, afirmou que
é importante que o Sindjus-DF, que é o maior Sindicato
da nossa categoria de todo o País, se mantenha 100%
independente e focado na defesa dos serviços e servidores
públicos.

Confira o vídeo no site

Senador Fabiano
Contarato coloca seu
mandato à disposição das
lutas do Sindjus-DF
O Sindjus-DF tem angariado apoios importantes entre os
parlamentares e sindicalistas, construindo uma grande
frente suprapartidária em prol da vacinação para todos e
em defesa dos serviços e servidores públicos.

rejeição da PEC 32/2020, que é um verdadeiro retrocesso e
desmonte do Estado Democrático de Direito. Contem com
nosso mandato e no fortalecimento dos servidores públicos”.

Ao longo desses dias estamos divulgando algumas manifestações de deputados, senadores e dirigentes sindicais no
intuito de demonstrar que, juntos, somos mais fortes.

Como se pode observar, o senador Fabiano Contarato
colocou o seu mandato à disposição da nossa categoria.
Sem dúvida, é um nome que podemos contar em nossa
empreitada.

O senador Fabiano Contarato (REDE/ES) fez questão de falar à nossa categoria para dizer que está com o Sindjus-DF
nas lutas pela vacinação para todos, contra a PEC 32/2020
e em defesa dos serviços e servidores públicos.

É o Sindjus-DF em ação, fazendo mais uma vez um importante trabalho no Congresso Nacional em defesa da pauta
da nossa categoria.

“Quero reafirmar meu comprometimento do combate à Covid-19, do fortalecimento do SUS e na vacinação para toda
população”. Contem comigo também no empenho para a

Divulgue o vídeo em suas redes sociais,
fortaleça a nossa luta.

Cefis volta a funcionar
a partir desse sábado
A partir do próximo sábado (1/5), o Cefis volta a
funcionar. A reabertura do clube ocorre seguindo as
normas do Decreto nº 41.913, publicado no dia 19
de março de 2021, com a finalidade de evitar aglomerações. Todos os usuários devem usar máscaras de
proteção e manter a distância recomendada.
Neste final de semana, os usuários poderão desfrutar
das churrasqueiras, piscinas e campo de futebol.
Durante o tempo que o clube esteve fechado, várias
melhorias foram feitas para garantir ainda mais comodidade e conforto para os usuários. Em maio, o

Sindjus-DF irá inaugurar os novos espaços, como a
quadra poliesportiva que foi completamente revitalizada, o salão de jogos com novos equipamentos e a
grande novidade que são os chalés, onde os filiados
poderão se hospedar pelo final de semana, mediante
agendamento.
As mudanças foram propostas pela atual diretoria do Sindjus-DF. Tudo tem sido feito de forma responsável, otimizando recursos e mantendo o espaço exclusivo dos filiados nas melhores
condições. Aproveite!

SindEnfermeiros e
Sindjus-DF juntos nas
lutas pela vacina para
todos e contra a PEC 32

Dando continuidade a divulgação das manifestações de
apoio às lutas do Sindjus-DF, trazemos a contribuição do
diretor-executivo do Sintrajufe-CE, Fábio Sabóia, que faz
questão de destacar a relevância da parceria com o Sindjus-DF em diversas campanhas, como na luta pela implantação do NS, através de ações concretas como o Encontro
de Fortaleza, reuniões no STF e em outros tribunais e conselhos, abaixo-assinado virtual, camisetas, porta-crachás,
campanha de rua com faixas.

Sabóia também ressalta o esforço conjunto com o Sindjus-DF e outros sindicatos para viabilizar amplo enfrentamento à Reforma Administrativa, a famigerada PEC 32/2020,
com forte campanha nas mídias sociais, terminais de ônibus e outdoors, além de reuniões com parlamentares e com
setores da sociedade civil. É mais um apoio importante que
fortalece as nossas lutas.

Confira o vídeo e compartilhe
nas suas redes sociais.

Com mais de 38 mil assinaturas,
Frente do Serviço Público promove
abaixo-assinado pela suspensão da
Reforma Administrativa
A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, da qual o
Sindjus-DF é integrante, elaborou abaixo-assinado que já
conta com mais de 38 mil assinaturas pedindo a suspensão da tramitação da PEC 32/2020, que trata da Reforma
Administrativa, que será apresentado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A iniciativa teve
início no dia 9 de abril: acesse o link para assinar e contribuir com essa luta.

A Frente ainda pede que, antes de discutir a PEC 32, os
parlamentares se debrucem sobre a Reforma Tributária. “É
imperioso que seja determinada a atualização das normas
de cobrança e arrecadação de tributos, trazendo condições
ao Estado de atender às necessidades da população, mormente em decorrência da ausência ou insuficiência de cobertura das necessidades da população a serem atendidas
por políticas sociais”, esclarece O texto.

O objetivo da petição é: “suspender a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2020, conhecida
como reforma Administrativa, durante o período que durar
a pandemia e as restrições de atividades presenciais com
a participação de representações sociais nas dependências
da Câmara dos Deputados, o que impede a necessária discussão de tão relevante tema.”

Para o coordenador-geral do Sindjus-DF, Costa Neto, é importante que todos os servidores se engajem nesse processo de combate à PEC 32 e contribuam para mostrar a força
do serviço público. ” Foram mais de 38 mil assinaturas, mas precisamos de muito mais. Vamos todos
assinar e compartilhar para que colegas, familiares
e amigos também assinem”, pontuou Costa Neto.

Deputado André Figueiredo
(PDT/CE) declara apoio às lutas
do Sindjus-DF contra a PEC 32 e
pela vacinação para todos
na luta contra a Reforma Administrativa e em favor da vacinação para todos.
Afirmou que o PDT e toda a Oposição estão mobilizados
contra a PEC 32/20, pois é inadmissível se fazer uma Reforma Administrativa sem amplo debate dos servidores, sem
ampla mobilização de todas as categorias.
O deputado frisou que, neste momento, em que estamos
vivendo ainda as regras do isolamento social por conta da
pandemia não podemos deixar que essa reforma prospere,
pois ela vai desmontar o serviço público brasileiro, vai prejudicar muito o servidor público.
“Não podemos aceitar de forma alguma esse ataque a
quem realmente presta um grande serviço à população
brasileira como um todo”, enfatizou André Figueiredo, que

continuou tratando de um tema importante para todos nós:
“o que precisamos agora é lutar por recursos que possibilitem vacinar a população brasileira e cuidar das pessoas
que precisam de tratamento da saúde pública”. De maneira
bastante enfática, o deputado André Figueiredo se colocou
à disposição para colaborar nessas pautas defendidas pelo
Sindjus-DF com tanto afinco. “Contem com a gente”, afirmou o parlamentar.
Com apoios como esse, o Sindjus-DF segue construindo
uma ampla frente suprapartidária, envolvendo deputados,
senadores, sindicalistas e representantes da sociedade civil,
em prol da vacinação para todos, contra a Reforma Administrativa, e em defesa dos serviços e servidores públicos.

Compartilhe o vídeo

Sindjufe/TO e Sindjus-DF
estão unidos na luta contra
a Reforma Administrativa

Dando prosseguimento à divulgação de depoimentos de
parlamentares e sindicalistas em apoio às lutas do Sindjus-DF referentes à valorização da nossa categoria, bem
como das pautas gerais do funcionalismo público, e ainda
da vacinação para todos, apresentamos a manifestação de
um valoroso colega que está à frente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Tocantins.
O coordenador-geral do Sindjufe/TO, Jairo Bonfim, tem
muito orgulho da parceria profícua que vem sendo desenvolvida há anos com o Sindjus-DF. Servidor da Justiça
Federal desde 1996, Jairo tem uma vida dedicada ao serviço público e sabe muito bem da importância de lutarmos

unidos para preservar esse patrimônio do povo brasileiro.
O Sindjus-DF e o Sindjufe/TO atuaram juntos em muitas
demandas administrativas ligadas ao TRF1, e também contra as reformas Previdenciária e Trabalhista. Agora, essas
entidades estão unidas no enfrentamento à Reforma Administrativa.

“O Sindjufe/TO será sempre um parceiro do Sindjus-DF nas lutas contra esses ataques aos serviços
e servidores públicos”, afirmou Jairo Bonfim.

Compartilhe!

Sindjus-DF esclarece que a
suspensão dos consignados que
foi sancionada é facultativa e
depende das financeiras
A suspensão facultativa por até 120 dias do pagamento
de parcelas de empréstimos consignados, com a manutenção dos juros contratados, foi sancionada no dia 30 de
abril, e está em vigor desde então.
Importante lembrar que a Medida Provisória (MP)
1.006/20 ampliou a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas e tornou facultativa
às instituições financeiras a suspensão, por até 120 dias,
do pagamento de parcelas de empréstimos consignados,
com a manutenção dos juros contratados.
No entanto, essa MP apenas aprova a possibilidade de
suspensão de empréstimo, mas não obriga os bancos a
suspenderem as parcelas.
O Sindjus-DF tem feito diversas gestões junto às administrações do Poder Judiciário e do MPU e às financeiras
para abrir a possibilidade da suspensão facultativa dos
empréstimos consignados.

Orientamos também aos servidores interessados a procurar sua instituição financeira para verificarem essa possibilidade.
Compreendendo que a suspensão facultativa não tem o
poder de obrigar as instituições financeiras a efetivar a
medida, o Sindjus-DF continua lutando pela aprovação do
PL 1328/20, que foi aprovado no Senado em junho do
ano passado e desde então está tramitando na Câmara
dos Deputados. Diferentemente da MP 1006, o PL 1328
torna obrigatória essa suspensão.
A Diretoria do Sindicato segue, juntamente com sua assessoria parlamentar, contatando deputados sobre a
necessidade de se aprovar matéria tão essencial neste
contexto de pandemia, que trouxe novos desafios ao orçamento familiar dos servidores. Diferente do que aconteceu no Senado, temos encontrado no âmbito da Câmara
dos Deputados falta de vontade política para que o PL
seja colocado em votação. Mas, não desistimos e continuamos na luta pela aprovação do PL 1328.

Senador Weverton Rocha está
com o Sindjus-DF nas lutas
contra a Reforma Administrativa
e combate à Covid-19
Em continuidade à divulgação de depoimentos de parlamentares e sindicalistas que apoiam as lutas do Sindjus-DF em defesa dos serviços e servidores públicos, e pela
vacinação em massa de todos os brasileiros, o Sindicato
dá publicidade à manifestação do senador Weverton Rocha
(PDT/MA), que abriu as portas de seu gabinete à nossa
categoria.
Em sua fala, o parlamentar esclarece que está havendo um
diálogo com a Diretoria do Sindjus-DF para tratar de pautas
importantes à população brasileira. Weverton Rocha reconhece a preocupação do Sindicato de fazer o enfrentamento da Covid-19 e afirma que juntos, estão discutindo estratégias, pautas, pontos importantes, somando forças vamos
conseguir vencer essa batalha.

“A Reforma Administrativa, da forma que está sendo feita, apenas criminaliza o serviço público. E o serviço público hoje no País é que está ajudando a fazer com que as
coisas aconteçam e funcionem. Não podemos deixar que
num momento como esse se perca o foco; o foco agora é
combater a Covid-19 e fazer com o que os grandes ajudem
mais, pois os servidores públicos não podem pagar a conta
sozinhos”, afirmou Weverton Rocha. Importante lembrar
que a aprovação da inclusão dos servidores ativos no PL
1328 aprovado no Senado, que trata da suspensão compulsória dos consignados por 120 dias, e que se encontra
aguardando tramitação na Câmara dos Deputados, se deu
por meio de emenda e destaque apresentado pelo Senador
Weverton a pedido do Sindjus-DF.

Ainda nessa parceria com o Sindjus-DF, o senador reafirma
seu compromisso na luta contra a PEC 32, que tem trazido
muita insegurança aos servidores públicos e sido duramente combatida pelo Sindicato.

Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais!

Sindilegis e Sindjus-DF estão
juntos na luta em defesa dos
serviços e servidores públicos
Alison Souza, presidente do Sindilegis, que têm sido um
grande parceiro do Sindjus-DF em diversas lutas em defesa
dos serviços e servidores públicos e projetos que reconhecem o valor do funcionalismo (Gente que Inspira) e também fomentam a fraternidade (Salve o Som), manifestou
a importância dessa união que tem colhido bons frutos. O
movimento Basta!, que é apartidário, é uma iniciativa bem-sucedida desses dois sindicatos que tem atuado juntos em
muitas batalhas.
O presidente do Sindilegis agradeceu publicamente ao
Sindjus-DF por todos esses anos de parceria em defesa dos
direitos dos servidores e também na promoção, na valorização do trabalho produzido por eles, como o projeto “Gente que Inspira”, que premia os servidores que realizaram
grandes trabalhos para as casas onde nós trabalhamos.
“Atuamos recentemente na PEC 186, que aprovou o auxílio
emergencial e o pacote de ajustes fiscais que penalizou
os servidores. No entanto, nós conseguimos uma grande
vitória, que foi retirar a regra de ouro como parâmetro para

disparo dos gatilhos, como, por exemplo, o congelamento
salarial. Isso foi uma grande vitória! Nós agora estamos
enfrentando a PEC 32, a chamada Reforma Administrativa,
que estende o poder da classe política sobre a estrutura
da administração pública. É preciso que nós servidores estejamos unidos no combate a essa PEC que, se aprovada,
mudará para sempre o perfil do serviço público brasileiro”,
afirmou Alison Souza.
O presidente do Sindilegis, que é um dos sindicatos mais
respeitados do Brasil, conclamou os servidores do Poder Judiciário e do MPU ao fortalecimento do Sindjus-DF e à mobilização no que se refere à pauta do funcionalismo público.
“Nós precisamos reagir e precisamos de um Sindjus-DF forte e atuante como aquele que nós temos visto nos últimos
anos. Por isso, deixo o meu agradecimento, em nome de
todos os servidores da Câmara, do Senado e do TCU, pela
parceria de todos esses anos. Tenho certeza de que nós
vamos continuar caminhando juntos pelos próximos anos.
Muito obrigado”, afirmou Alison Souza.

O que comemorar
nesse 1º de maio?
Perdas de direitos trabalhistas, desmonte da legislação advindo da Reforma Trabalhista e da Reforma
Administrativa, destruição da previdência pública, redução de salários, terceirização e desemprego. Essas
são algumas das mazelas que recaíram sobre os trabalhadores brasileiros nos últimos anos.
O emblemático 1º de maio de 1886, data em que os
trabalhadores norte-americanos foram às ruas pedir
redução da carga horária máxima de trabalho, revela
que o país precisa evoluir muito para chegar ao patamar dos países desenvolvidos na garantia de direitos
e conquistas sociais para a classe que, genuinamente,
faz a máquina funcionar.

Hoje nos deparamos com um cenário em que o trabalhador e o servidor público são classificados como os
culpados pela crise que assola a nação. Camuflando
dados para vender soluções, o governo está, a cada
dia, precarizando o trabalho, enfraquecendo a representação sindical e deixando os trabalhadores a mercê
dos desmandos do mercado financeiro.
A grande reflexão que fica para essa data é que, assim
como aconteceu em 1886, os trabalhadores precisam,
mais uma vez, unir forças, reivindicar melhorias, cobrar
seus direitos e exigir respeito, valorização e dignidade
para essa classe que tanto faz pelo nosso país.

1º de maio
pouco a comemorar,
muito a reivindicar.

