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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JUNHO - 2020 

 É possível derrubar o congelamento salarial 
O veto presidencial à lei de auxílio a Estados e Municípios (Lei Complementar 173/2020), que congelou o 
salário de servidores públicos até dezembro de 2021, pode ser derrubado pelo Congresso e, 
principalmente, por pressão popular. Câmara e Senado ainda precisam analisar o veto de Jair Bolsonaro. 

Em adição à possibilidade de revogação, que incidiria apenas sobre trabalhadores da saúde, educação e 
segurança, o deputado federal Carlos Veras (PT-PE) apresentou o Projeto de Lei Complementar 145/2020, 
que visa retirar a proibição para todas as categorias do serviço público. 

"A gente não está pedindo reajuste salarial, mas não pode uma lei proibir qualquer reajuste dos servidores 
públicos das três esferas", explicou o parlamentar autor da matéria. Para o deputado, a elaboração da 
proposta foi necessária tendo-se em vista as dificuldades de se pautar análise de vetos presidenciais no 

Congresso em meio à pandemia. Além do congelamento de vencimentos dos trabalhadores da 
administração pública, também aguardam análise do parlamento as categorias vetadas do auxílio 
emergencial e a carência das micro e pequenas empresas, que o ministro Paulo Guedes disse não querer 

ajudar, durante a reunião ministerial de 22 de abril. 
Apesar das alternativas possíveis via Congresso Nacional, o deputado Carlos Veras ressalta que só o 
parlamento não conseguirá reverter a situação dramática dos servidores públicos, que já acumulam mais 

de três anos de congelamento salarial e que estão na linha de frente do combate à pandemia. "Precisamos 
muito da força popular. Foi a força popular dos estudantes que adiou o Enem; foi a pressão dos 
trabalhadores da cultura que fez ser aprovado o auxílio de R$ 3 bilhões para a área; e vai ser a pressão 

dos servidores em cima dos líderes partidários que vão derrubar o congelamento salarial", disse Veras. 
"É muito importante que cada servidor público e defensores do serviço público em geral ajudem a 
pressionar os parlamentares de seus estados. Liguem, mandem mensagem, pressionem, porque só isso vai 
conseguir reverter a situação", reforçou. A Condsef/Fenadsef destaca a importância da fala do deputado e 

orienta entidades e trabalhadores a seguirem a recomendação (veja lista de contatos ao fim da matéria). 
"É preciso pegar o telefone, o computador, e manifestar a posição contrária ao congelamento salarial, aos 
respectivos deputados e senadores. Isso é a base do exercício de cidadania. Os representantes políticos 

foram eleitos para nos ouvir e atender às nossas reivindicações. Quem não atende à pressão popular 
coaduna com o autoritarismo que se alastra pelo nosso País", complementou o Secretário-geral da 
Confederação, Sérgio Ronaldo da Silva. 

 
Chantagem 
O congelamento salarial dos servidores públicos das três esferas foi avaliado por entidades sindicais e 

parlamentares de oposição como uma chantagem do presidente Jair Bolsonaro, motivada pelo ministro 
Paulo Guedes para acabar com o serviço público no País. A mobilização para impedimento da manobra 
que semeia pontos da Reforma Administrativa que o governo ensaia realizar para desmonte do Estado foi 

feita, mas Bolsonaro foi ardiloso. 
A princípio, servidores da saúde, educação e segurança estariam excluídos do congelamento, mas na 
sanção presidencial do auxílio a Estados e Municípios, atrasada ao máximo, Bolsonaro vetou o artigo 6º, 

que protegia as categorias. Com isso, toda a rede do serviço público terá os salários congelados até 
dezembro de 2021. Em alguns casos, isso significará mais de cinco anos sem reajuste salarial. A pressão 
pela derrubada do veto, caso funcione, será útil apenas às áreas da saúde, educação e segurança.  

Para reversão do congelamento para todos os servidores, é necessário apoio ao Projeto de Lei 
Complementar 145/20, do deputado Carlos Veras. "Não dá para aceitar que o serviço público seja tratado 
como parasita. A pandemia mostra o quanto o serviço público é importante. É para ele que todos corremos 

em momentos de crise. O que é público é nosso e precisamos proteger", afirmou o parlamentar. A 



Condsef/Fenadsef reforça o mote de seu manifesto, "Essencial é todo serviço público", e segue na luta por 
vidas acima do lucro. 

 

Novos dados de campanha por EPI mostram que trabalhadores seguem desprotegidos 
Se em meados de abril os dados divulgados da campanha "Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos 

Salvam Vidas" eram alarmantes, o cenário continua preocupante, mesmo após denúncias feitas por 
entidades representativas dos profissionais de serviços essenciais no Brasil. Mais de 3 mil pessoas 
responderam ao questionário aplicado pela Internacional dos Serviços Públicos (ISP), organização da qual a 

Condsef/Fenadsef faz parte. Do total, 64% são servidores públicos. Entre um levantamento e outro, a 
expectativa era de que o número de pessoas com Equipamentos de Proteção Individual aumentasse, mas 
isso não aconteceu. 64% ainda afirmam não terem EPIs suficientes. 

Outro elemento preocupante é a falta de capacitação desses profissionais para atuar em situação 
excepcional. 77% dos participantes responderam não ter passado por treinamento adequado para o 
trabalho desenvolvido junto à população. 11% disseram não ter nenhum EPI fornecido. 21% são usuários 

de transporte público, o que agrava as chances de contaminação da população. 53% alegaram passar por 
sofrimento psíquico neste momento. 
O relatório de análise dos dados levantados pela ISP demonstra surpresa com a redução do número de 

pessoas com equipamentos de proteção específicos, como por exemplo, luvas, vestimentas e óculos de 
proteção. Todos esses elementos tiveram taxas reduzidas de fornecimento. O único item que teve aumento 
de abastecimento nos locais de trabalho, segundo relato dos participantes, foi o fornecimento de álcool em 
gel, com acréscimo de 1%, número pouco significativo. 

 
Perfil dos informantes 
Dos mais de 3 mil participantes, predominam profissionais da área de saúde, mulheres e servidoras 

públicas. A idade média dos respondentes é de 41 anos. A maior e menor idade dos respondentes se 
manteve em 20 e 72 anos, respectivamente. Com relação à jornada de trabalho, 32% relatam fazer 12 ou 
mais horas de trabalho diariamente, o que é excessivo. Um número muito pequeno de trabalhadores (4%) 

relata existir oferta de hospedagem, para que não precisem retornar para suas residências e possam 
proteger suas famílias do risco de contaminação.  
 

Gravidade 
Tão grave quanto perceber que somente metade dos respondentes relataram receber máscaras de 
proteção é a informação de que, para 64%, os EPIs fornecidos são em quantidade insuficiente para a 

devida troca e higienização. Outro dado que chama atenção é o volume e a dramaticidade dos relatos 
apresentados em uma pergunta não obrigatória, mas respondida por 53% dos participantes da enquete, 
dando comentários gerais em relação às condições de trabalho. A maioria destes comentários detalham os 

dramas vividos pelos trabalhadores e trabalhadoras em condições de risco, sem equipamentos e tendo que 
lidar com situações para as quais não foram devidamente capacitados. 
Segundo a ISP, também foi feita análise comparativa das respostas de acordo com o sexo dos 

participantes. Percebe-se com clareza maior incidência de sofrimento psíquico entre as mulheres e/ou 
aqueles que preferem não declarar seu sexo do que em homens. O dado aponta para as desigualdades de 
gênero: dupla ou tripla jornada de trabalho feminina, menores salários, maior precarização das relações de 

trabalho, exposição ao assédio moral e/ou sexual entre outras questões. 
 
Campanha segue 

Os dados foram coletados pela aplicação de uma enquete, em formulário eletrônico, entre profissionais de 
saúde e de serviços essenciais, dos setores público e privado. Foram coletadas 3.361 respostas obtidas 
entre os dias 31 de março e 27 de maio de 2020. A Campanha “Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos 
Salvam Vidas” faz parte da atuação internacional no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus da 

ISP, confederação sindical internacional que representa 30 milhões de trabalhadores em todo o mundo. No 
Brasil a campanha foi lançada pelas entidades afiliadas, entre elas, a Condsef/Fenadsef. 
O formulário da enquete seguirá aberto para participação dos trabalhadores, para atualização semanal, e 

os dirigentes reforçam a necessidade de registro das condições diárias de segurança e saúde, para que as 
ações sindicais possam ser mais precisas. Os dados informados são sigilosos. 

 

Proposta prevê contagem em dobro do tempo de contribuição de servidores que 
combatem pandemia 



O senador Marcos do Val (Podemos-ES) apresentou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que 
determina a contagem em dobro do tempo de contribuição dos servidores civis e militares que estiverem 

atuando no combate à pandemia de covid-19.  
A PEC 20/2020, apresentada pelo senador no dia 20 de maio, determina que “será contado em dobro, para 
fins de aposentadoria, o tempo de contribuição dos servidores públicos civis e militares das áreas de saúde 

e segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referente a serviço 
prestado nas ações de combate à pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)".  
A Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, proibiu a contagem de tempo de contribuição 

em dobro para fins de aposentadoria dos servidores públicos. Até então, havia algumas possibilidades de 
contagem dobrada em caráter excepcional. Marcos do Val afirma que a proibição foi correta, mas também 
argumenta que é necessário "buscar uma forma de compensar aqueles heróis que estão, hoje, sacrificando 

a própria vida para permitir que a nossa sociedade ultrapasse este momento difícil".  
A PEC 20/2020 terá um prazo para a apresentação de emendas nos próximos dias e receberá a designação 
de um relator (senador ou senadora) para analisá-la. Após esse trâmite inicial, a proposta será colocada 

em discussão, visando a sua votação.  
 

Movimentos antifascistas ganham força no Brasil 
Movimentos antifascistas e em defesa da democracia têm ganhado força no Brasil. Iniciadas por torcidas 
de grandes times de futebol, as manifestações são uma reação aos atos essencialmente pró-Bolsonaro que 
atacam instituições, se insurgem contra Supremo, Legislativo e fazem ode a movimentos supremacistas 
com forte conotação racista.  

 

 
 
No domingo, dia 31/05, houve confronto na Avenida Paulista e a reação da polícia contra manifestantes em 

defesa da democracia e ação protetora em favor da ala bolsonarista indignou centenas de representantes 
da sociedade civil organizada ao longo do dia. A Condsef/Fenadsef se posiciona em defesa da democracia e 
contra o fascismo. A entidade convocou atos na última semana em defesa dos serviços públicos em todo o 

Brasil com destaque para o #ForaBolsonaro. A Confederação está entre as signatárias do maior pedido de 
impeachment protocolado até o momento na Câmara dos Deputados.  
Novas manifestações contra o racismo e o fascismo foram registradas em Curitiba. Vivemos um momento 

de bastante gravidade e a escalada do fascismo precisa ser contida. Enquanto reprimiram manifestantes 
em defesa da democracia, policiais escoltaram e deram suporte a manifestantes pró-bolsonaro. Uma delas 
carregava um taco de beisebol. Policiais foram questionados se o instrumento não seria considerado arma 

branca e o que aconteceria se algum manifestante pró-democracia fosse pego com aquele objeto. Outro 
manifestante carregava uma bandeira de movimento neonazista da Ucrânia. 

 


