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SINDJUS-DF SEGUE 
NA LUTA CONTRA A

A REFORMA 
ADMINISTRATIVA
O Sindjus-DF, representado pelo coordenador-ge-

ral, Chico Vaz, participou, nesta segunda-feira 
(12/7) de mais uma reunião virtual contra a PEC 

32/2020 (Reforma Administrativa).
A reunião foi solicitada pela Frente Parlamentar Mista 

do Serviço Público, que, além do Sindjus-DF, contou com a 
participação de várias entidades representativas de 
servidores como SINDMPU, CNTC, SINDUP, SUS-
-RJ, SINDOJUS-MG, SINASEE, PÚBLICA, ANFIP, 
dentre outras, bem como com a participação 
do deputado Paulo Ramos/PDT-RJ, que se 
colocou à disposição da Frente para encam-
par a luta contra a reforma administrativa.

Dentre todos os pontos de convergência 
abordados na reunião, destacou-se a insegu-
rança, o desconhecimento e o despreparo do mi-
nistro Paulo Guedes em relação ao conteúdo da PEC 
32, bem como acerca das questões da Administração Pú-
blica do Estado, o que, segundo os debatedores, fragiliza 
bastante sua credibilidade na defesa da proposta perante 
à própria base do governo, haja vista que alguns dos seus 
integrantes já se manifestaram contrariamente à reforma.

“O que o Paulo Guedes 
quer mesmo é tão 
somente a destruição 
do Estado brasileiro”, 
acentuou Wladimir Nepomuceno, consultor 
e diretor da Insight Assessoria.

O Coordenador Chico Vaz destacou a necessidade 
de se fazer uma ação objetiva, no sentido de informar 
a sociedade dos efeitos nocivos da PEC 32, bem como 
da necessidade da valorização do Servidor e do Serviço 
Público; pontuou que, sem eles, a boa prestação juris-
dicional fica comprometida e a população desassistida 

dos seus serviços essenciais de responsabilida-
de e atribuição do Estado, tais como o aces-

so à educação, à segurança, à saúde e à 
previdência social, dentre outros.

Ressaltou ainda a importância de to-
das as entidades representativas dos 
diversos segmentos da nossa sociedade 

se unirem no intuito de somar esforços e 
implementarem ações objetivas para lutar 

contra à PEC 32, como única forma de prote-
ger, não somente o Serviço e os servidores públi-

cos, mas, também, todos os cidadãos brasileiros, dos 
efeitos nocivos que ela acarretará para todos da nossa 
sociedade.

Por fim, Chico Vaz reafirmou o compromisso do 
Sindjus-DF na luta contra a Reforma Administrativa!

SINDJUS-DF 
RECEBE 
COORDENADORES 
DO SINDJUF-PB 
PARA DISCUTIR 
PAUTA DA 
CATEGORIA

O Sindjus-DF, por meio de seus coorde-
nadores Abdias Trajano e Cledo Vieira, 
recebeu, em sua sede, dirigentes do 

Sindjuf-PB para tratar de temas de interesse da 
nossa categoria, tais como: recomposição sa-
larial, plano de carreira, NS sem impacto orça-
mentário, núcleo de informática e o combate à 
PEC 32 e outros ataques ao funcionalismo.

O coordenador-geral do Sindjuf-PB, Evilásio 
da Silva Dantas, que também é diretor da Fena-
jufe e da Agepoljus, e o coordenador Executivo, 
Pedro de Lima Neto, elogiaram a nova sede do 
Sindjus-DF e destacaram o protagonismo na-
cional do nosso Sindicato, que está sempre à 
frente das principais lutas da nossa categoria e 
também na defesa intransigente dos serviços e 
servidores públicos.

Nesta vinda à Brasília, os colegas do Sindju-
f-PB visitaram alguns parlamentares para tratar 
da pauta da categoria e aproveitaram para tro-
car experiências com o Sindjus-DF, que possui 
um amplo, efetivo e respeitado trabalho no 
Congresso Nacional desde a épica campanha 
pela derrubada do Veto 26.

As entidades reforçaram seus laços em prol 
de uma atuação conjunta em benefício da nossa 
categoria e do serviço público, em geral.

As entidades 
reforçaram seus 
laços em prol de uma 
atuação conjunta em 
benefício da nossa 
categoria e do serviço 
público, em geral.
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Sindjus-DF 
convida para 
Twittaço contra 
a Reforma 
Adminstrativa 
com a hashtag 
#PEC32Cancela

Acontece nesta segunda-feira (12/7), às 19h, 
mais um Twittaço contra a PEC 32/2020 e 
em defesa do Serviço Público. Para parti-

cipar, acesse o Twitter no horário da mobilização e 
manifeste-se utilizando a hashtag #PEC32Cancela.

O Twittaço é organizado pela Frente Parlamen-
tar Mista do Serviço Público e conta com o apoio do 
Sindjus-DF. Nas últimas manifestações, a hashtag 
ficou entre os assuntos mais comentados da plata-
forma e ganhou visibilidade junto à sociedade.

Agora é a sua vez de 
fazer a diferença. Acesse 
a plataforma no horário 
da mobilização virtual e 
faça a população tomar 
conhecimento dos prejuízos 
da proposta para o Serviço 
Público e para o Brasil.

Dia Nacional dos Clubes: 
confira tudo que o Cefis 

tem a oferecer para você

Com a missão de promover a qualidade de vida, 
esporte e lazer, os clubes no Brasil se tornaram 
imprescindíveis para garantir à classe trabalha-

dora momentos em família e de congraçamento entre 
colegas de trabalho. O dia 15 de julho ficou marcado 
como uma oportunidade para enaltecer a importância 
desses espaços.

Para os servidores do Poder Judiciário e do MPU no 
DF, o Sindjus-DF dispõe de uma estrutura reconhecida 
por promover o convívio, lazer e cultura. O Cefis, clube 
situado a 30km de Brasília, disponibiliza ao filiado um 
verdadeiro ambiente campestre em meio ao urbano.

Além de uma ampla estrutura para lazer, com chur-
rasqueiras, salão de jogos, piscinas, campo de futebol 
soçaite e quadra de esporte, o Cefis passou a contar, 
recentemente, com dois chalés com capacidade para 
até cinco pessoas.

O espaço dispõe de cozinha, sala de TV, quarto com 
cama de casal, cama auxiliar de solteiro, frigobar e mi-
cro-ondas, e tudo já em plenas condições de uso.

“O que era bom ficou ainda melhor. Nosso clube 
está completamente revitalizado para oferecer para os 
filiados e seus familiares momento marcantes de muita 
alegria e diversão”, destacou Anderson Ferreira, coor-
denador administrativo do Sindjus-DF.

“No Dia Nacional dos Clubes, é com muita 
alegria que a diretoria do Sindjus-DF, além 
de comemorar essa data, tem a honra de 
aproveitar para convidar você filiado(a) 
a visitar o Cefis para desfrutar dos seus 
espaços de convívio, entretenimento e de 
lazer, ao lado dos seus amigos, família e 
familiares”, recomendou Costa Neto, coordenador-
geral do Sindjus-DF.

Se você ainda não conhece o Cefis, clique 
abaixo e assista o vídeo, se surpreenda!

https://bit.ly/3cq8lZZ
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POSTO UNB – ASA NORTE 
GPS: https://goo.gl/maps/gDZ6HeD4TMCxvQa37

BR BELIZE SHN – BANDEIRA BR
SHN QD 02 BLOCO D PLL (atrás do edifício Manhattan) GPS: 
https://goo.gl/maps/vzpAoiPqWmP2

POSTO VERDE AMARELO – BANDEIRA BR – ASA NORTE 
SUPERQUADRA NORTE 311 GPS: 
https://goo.gl/maps/GfSLJ9gXNkA2

PROMOÇÃO 
TANQUE CHEIO JÁ 
ESTÁ DISPONÍVEL 
GASOLINA COMUM A R$ 5,39 
E DIESEL S-10 A R$ 4,59

Venha para o Sindjus Club e tenha 
acesso a todos os benefícios 
e vantagens que o Sindjus-DF 
proporciona a você, filiado.

Uma das promoções mais aguardadas pelos filiados 
do Sindjus-DF já está disponível, a partir desta 
quinta-feira (15/7). O Tanque Cheio, que é uma 

iniciativa do Sindjus Club, traz gasolina comum a R$ 5,39 o 
litro, enquanto a aditivada está saindo a R$ 5,84.

Com os sucessivos aumentos dos combustíveis em todo 
país, a promoção Tanque Cheio tem sido uma grande aliada 
dos filiados do Sindjus-DF na garantia de economia. Nesta 
edição, além da gasolina comum e aditivada, os filiados ain-
da podem adquirir diesel S-10 a R$ 4,59 o litro.

Cada filiado terá direito a até 120 litros por CPF, sendo 
40 litros de gasolina comum (dois vouchers de 20 litros li-
mitados à quantidade em estoque), 40 litros de aditivada 
(dois vouchers de 20 litros disponíveis para todos os inscri-
tos no plano de vantagens) e 40 litros de diesel (dois vou-
chers de 20 litros limitados à quantidade em estoque).

O pagamento total do combustível deve ser feito dire-
tamente no posto credenciado, junto com o código do vou-
cher, que é indispensável. O valor promocional se aplica a 
qualquer formaa de pagamento.

Confira o passo a passo para 
gerar o seu voucher:
1 – Acesse o site do Sindjus Club: www.sindjusclub.org
2 – No canto superior direito do site, clique no link “Ativar Conta”;
3 – Preencha os dados solicitados e, depois, clique em “Ativar Conta”;
4 – Feito isso, você receberá suas informações de login e 
       senha por e-mail cadastrado no banco de dados do SINDJUS-DF.
5 – Faça o login na área restrita;
6 – Clique na opção VOUCHER GASOLINA;
7 – Selecione a opção desejada e clique em GERAR.

POSTO BR SQS 309 SUL – ASA SUL GPS: 
https://goo.gl/maps/SS2LhA2PX5M2

POSTO QS 09 RUA 123 LTS – AGUAS CLARAS GPS: 
https://goo.gl/maps/PuGBbNCK1XJK2dWS9

POSTO SPM SUL CONJUNTO C LOTE 8 – CANDANGOLÂNDIA GPS: 
https://goo.gl/mapas/QKk3nLzYds5kiZfv9

POSTO DF-075 – Q02 – NÚCLEO BANDEIRANTE GPS: 
https://goo.gl/maps/HoL7DuEorNhahaUd8

POSTO QNN 22, PLL01, S/N – CEILÂNDIA GPS: 
https://goo.gl/maps/AysWs64fdUzD8sSLA

POSTOS 
LIBERADOS 
PARA 
ABASTECIMENTO:

sindjus.club

SINDJUS-DF E AGEMPU 
debatem organização da Polícia do 

MPU e regulamentação da GAS

O coordenador de Assuntos Jurídico e Parlamentar 
do Sindjus-DF, Igor Mariano, participou de reu-
nião com os coordenadores da Associação Nacio-

nal dos Agentes de Segurança Institucional do Ministério 
Público da União-Agempu, para tratar de assuntos rela-
cionados com a organização da carreira da Polícia do MP.

O pedido para a consolidação dessa carreira já se 
encontra no Conselho Nacional do Ministério Público.

Durante o encontro, ficou alinhado que o Sindjus-
-DF irá apoiar o pleito dos Agentes e agendar audiên-
cia com os conselheiros para defender que a propos-
ta da Polícia do Ministério Público seja aprovada nos 
mesmos moldes da Polícia Judicial.

O segundo pleito foi o ingresso do Sindjus-DF nos 
debates pela regulamentação da Gratificação de Ati-
vidade de Segurança (GAS), na forma do que dispõe 
a própria Lei de Cargos do Ministério Público, em seu 
artigo 38.

O coordenador Igor Mariano resaltou a importân-
cia da regulamentação da Polícia Institucional do MP, 
tanto para o próprio órgão quanto para a segurança de 
promotores, servidores e partes; informou que o Sind-
jus-DF irá pedir assento na mesa de debate, para que 
a regulamentação dessa carreira se concretize o mais 
breve possível.

Continue acompanhando o site para mais informações.
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PL 6726/16 
APROVADO NA 
CÂMARA MANTÉM 
32 TIPOS DE 
PAGAMENTO, 
COMO ABONO DE 
PERMANÊNCIA E 
LICENÇA-PRÊMIO 

Foto: Lucas Martins / InfoEscola.com

Na última terça-feira (13/7), o Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou o substitutivo do relator, depu-
tado Rubens Bueno (Cidadania-PR), ao Projeto de Lei 

6726/16, que relaciona quais tipos de pagamentos podem 
ficar de fora do teto do funcionalismo público. Na mídia, a 
matéria ficou conhecida como projeto que combate supersa-
lários no serviço público, mas não destacam que a esmagadora 
maioria dos servidores públicos sofre com salários defasados.

O Sindjus-DF defendia a manutenção de alguns tipos 
de pagamento que são legítimos e de interesse 
dos servidores, que foram contemplados em 
algumas reivindicações, por exemplo, na 

inclusão do abono de permanência e na licença-prêmio 
entre os 32 tipos de pagamento considerados indeniza-
ções, direitos adquiridos ou ressarcimentos. No entanto, 
tais pagamentos podem ter limites de acordo com o teto 
vigente.

Por exemplo, os servidores que utilizam o próprio 
veículo para realização de trabalhos, como é o caso dos 
Oficiais de Justiça, a indenização não pode ultrapassar 
7% do teto.

O texto aprovado impõe limite para o recebimento dos 
valores denominados “extrateto”, como auxílios alimenta-
ção, transporte e auxílio creche, que ficam limitados ao 
recebimento de até 3% do teto do servidor e o máximo 
de 5% em casos dos planos de saúde. Importante lembrar 
que hoje não existe esse limite.

As regras se aplicam aos agentes públicos de todas as 
esferas de governo (federal, estadual, distrital e munici-
pal) e a todas as esferas de Poder (Executivo, Legislativo e 
Judiciário), incluindo-se Ministério Público, aposentados e 
pensionistas.

Aprovado na Câmara com modificações, o PL 
6726/2016 voltará ao Senado, de onde é originário, para 
nova análise dos senadores.

O Sindjus-DF vai acompanhar a tramitação da matéria 
no Senado, fazendo as gestões necessárias em defesa das 
demandas dos servidores.

Confira outros pagamentos permitidos pelo projeto:
–  até 10% do teto aplicável ao agente por participação 

na organização ou realização de concurso público ou 
como instrutor de capacitação mantido por órgão 
público;

–  adicional de férias de 1/3 constitucionais limitados a 
30 dias de férias;

–  férias não gozadas;
–  licença-prêmio não usufruída;

–  aviso prévio proporcional ao tempo de serviço;
–  abono permanência em valor equivalente à contribuição 

previdenciária;
–  contribuições pagas pela pessoa jurídica a programa de 

previdência complementar, aberto ou fechado;
–  indenização de despesas para o exercício de mandato 

eletivo;
–  auxílio-invalidez;
–  gratificação pelo exercício de função eleitoral (mesário);
–  para o serviço exterior, a indenização de representação 

no exterior, o auxílio familiar, a ajuda de custo, as diárias 
e o auxílio-funeral previstos em lei específica;

–  restituição de valores indevidamente descontados com 
correção monetária e juros de mora;

–  correção monetária e juros de mora incidentes sobre 
parcelas em atraso, respeitando-se o teto na soma do já 
pago e do devido;

–  indenizações mensais para tropa e funções de comando 
no exterior;

–  auxílio para despesas com deslocamento e instalação em 
missões no exterior;

–  ajuda de custo devida a militar na transferência para a 
inatividade remunerada, limitada a quatro vezes a remu-
neração mensal;

–  compensação devida ao militar temporário das Forças Ar-
madas quando de seu desligamento;

–  auxílio-fardamento;
–  adicional de compensação orgânica de 20% do soldo para 

policiais militares;
–  gratificação de representação devida a militar ou policial 

militar pela participação em viagem de representação, 
instrução ou emprego operacional limitada a 2% do soldo 
por dia;

–  licença especial para militares ou policiais militares após a 
demissão, a passagem para a inatividade ou o falecimento.
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REUNIÃO DA 
FRENTE SERVIR 
BRASIL TRAÇA 
ESTRATÉGIAS 
O coordenador-geral do Sindjus-DF, Abdias 

Trajano, participou, nesta segunda-feira 
(12/7), de reunião da Frente Parlamentar 

Mista Servir Brasil, que teve o objetivo de buscar 
estratégias para derrubar a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 32/2020, que trata da Reforma 
Administrativa.

Durante o encontro, o deputado federal pro-
fessor Israel Batista (PV-DF) lembrou do passo im-
portante que foi dado, na última semana, com a 
apresentação da Emenda Global elaborada pelas 
entidades, que contou com assinaturas de 180 par-
lamentares.

“Protocolar as emendas foi muito importante e é 
um motivo para gente comemorar. Agora passamos 
para um próximo momento”, disse o deputado.

Para o parlamentar, a PEC 32 está 
enfraquecendo, em virtude da falta 

de argumentos convincentes do 
governo. “Eu percebo que 
a Reforma Administrativa 
pode estar perdendo força, 
pois à medida que o governo 

se atrapalha ele fica com 
dificuldade de manter 

muitas pautas ao 
mesmo tempo”, 
pontuou 

professor 
Israel.

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) também par-
ticipou da reunião e destacou a necessidade de um 
trabalho forte junto às redes sociais, explicando os 
riscos das propostas para os parlamentares. Para 
ele, a união dos servidores neste momento é im-
prescindível.

Na avaliação do coordenador-geral do Sindjus-
-DF, o brilhante trabalho feito pelas entidades e 
pelos servidores públicos já está produzindo frutos. 
“Estamos vendo muitos resultados positivos da nos-
sa luta. Precisamos agora estar cada vez mais empe-
nhados na derrubada dessa proposta que vai preju-
dicar a todos”, ressaltou Trajano.

“Estamos vendo 
muitos resultados 
positivos da nossa 

luta. Precisamos 
agora estar cada vez 

mais empenhados 
na derrubada dessa 

proposta que vai 
prejudicar a todos”, 

ressaltou Trajano.
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