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Sexta-feira  

Partidos vão ao STF 
contra intervenção 
nas universidades 

Oito partidos entraram 
com uma ação direta de inconsti-
tucionalidade (ADI) no Supremo 
Tribunal Federal (STF) contra o 
medida provisória 979/2020, 
publicada na manhã desta quarta
-feira, 10, no Diário Oficial da 
União, que permite ao ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, de intervir na autonomia 
universitária, nomeando tempo-
rariamente os reitores durante o 
período de pandemia. 

A ação é assinada por PT, 
PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Re-
de, Partido Verde e Cidadania, e 
diz que “ao retirar da comunida-
de acadêmica o direito de partici-
par da escolha do corpo diretivo 
das universidades e instituições 
federais, a medida provisória ora 
impugnada configura flagrante 
violação ao princípio da gestão 
democrática do ensino público, 
previsto de forma expressa no 
art. 206, VI, da Constituição”. 

Fonte: Brasil 247 

A cada segunda a Condsef/Fenadsef se reúne por videoconferên-
cia com entidades nacionais do setor e líderes de partidos do campo 
progressista para discutir estratégias de luta no Congresso Nacional. 
Aos sábados, mais reunião virtual com parlamentares, mas dessa vez 
por região, com deputados e senadores para discutir saídas para as cri-
ses da covid-19 e política. Essas são as reuniões fixas. No resto da se-
mana, os encontros acontecem por demanda, e pode ter certeza, são 
muitas, principalmente nesse momento de pandemia.   

A Condsef/Fenadsef também reforça nesse momento de pande-
mia a luta em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS. “Um ministé-
rio sem ministro, tutelado por militares e com o interino (ministro) que 
não entende de saúde, nem de geografia, não entende de nada”, critica 
Sérgio Ronaldo. 

 
Retorno gradual 

Enquanto mantém as atividades no campo vir-
tual, a Condsef/Fendsef planeja um retorno gradual das 
atividades, sem data prevista. “Estamos avaliando ainda 
a retomada das atividades para que ela aconteça de for-
ma segura”, destaca o secretário geral da entidade. 

Da mesma forma que a Condsef/Fendsef tem 
cautela para o retorno das suas atividades, a entidade 
está lutando para que os servidores federais que com-
põem a sua base também possam voltar às atividades 
presenciais com segurança. 

“Estamos acompanhando uma ação do Minis-
tério Público do Trabalho e do Ministério Público 
Federal para evitar um retorno brusco como o gover-
no está querendo fazer”, conta Sérgio Ronaldo.  

Além de todas essas atividades, a Condsef/
Fenadsef também está realizando lives com temas de 
interesse da categoria. A entidade já está programando 
uma nova live para o dia 17.  

Fonte: Sindsep-PE 

Programação intensa da Condsef/
Fenadsef em defesa dos servidores 
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A Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) vem a 
público manifestar seu repúdio 
à decisão da Ministra da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Regina 
Alves, de revogar o direito à 
anistia de cerca de 300 pesso-
as, membros da Aeronáutica 
que tiveram prejuízos em sua 
carreira profissional devido à 
perseguição política durante o 
período entre 18 de setembro 
de 1946 e 5 de outubro de 
1988, conforme documento 
elaborado pela Comissão Na-
cional da Verdade (CNV). 

Entre 2004 e 2016 fo-
ram realizados esforços im-
portantes no sentido de forta-
lecer a luta pela Memória, 
Verdade e Justiça, elucidando 
muitos crimes e abusos come-
tidos por agentes do Estado 
contra cidadãos brasileiros, 
civis ou militares, em especial 
no período entre 1964 e 1985, 
período da ditadura militar 
que se instalou no Brasil com 
o apoio do governo dos Esta-
dos Unidos (EUA). 

Apoiamos a iniciativa 

da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) de recorrer à jus-
tiça para pedir a impugnação 
desse ato arbitrário e injusto da 
Ministra Damares. 

Em outubro de 2019, o 
STF decidiu, por 6 votos a 5, 
que seria possível em determi-
nadas condições revogar as 
anistias concedidas a ex-cabos 
da Força Aérea Brasileira 
(FAB), o voto de desempate foi 
do ministro Luiz Fux, que 
acompanhou o relator do caso, 
ministro Dias Toffoli. Estas 
medidas são mais um passo na 
escalada autoritária que vem 
tomando conta do país desde o 
golpe contra a democracia em 
2016 e que se aprofunda acele-
radamente com o governo de 
Jair Bolsonaro. 

Vários países da América 
Latina avançaram na punição e 
prisão de torturadores e man-
dantes, agentes do Estado que 
usaram de sua posição para co-
meter violações de direitos hu-
manos contra os cidadãos. Aqui 
no Brasil reinou a impunidade, 
motivo que faz com que a vio-
lência policial e a tortura conti-

nuem ocorrendo, em especial 
contra as populações mais po-
bres, nas periferias ou no inte-
rior do país. 

A decisão do governo de 
Bolsonaro, através da Ministra 
Damares vai na direção de uma 
série de declarações e medidas 
do governo federal no sentido 
de fazer uma revisão da história 
do Brasil, apagando a verdade, 
não reconhecendo que houve 
no Brasil uma ditadura militar 
que prendeu, torturou, desapa-
receu e assassinou cidadãos 
que lutavam por democracia, 
por justiça e por transforma-
ções sociais. 

Seguimos na luta para 
que a classe trabalhadora e 
demais setores progressistas 
da sociedade conquistem a 
devida reparação histórica aos 
homens e mulheres que per-
deram seu emprego, sua liber-
dade ou sua vida na luta por 
uma pátria justa, democrática 
e soberana. 
 
Central Única dos Trabalha-

dores (CUT) 
Direção Executiva Nacional  

Não à revogação do direito à anistia: 

em defesa da Memória, da Verdade e 
da Justiça!  


