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

 Condsef emite nota sobre o Dia 07/06: Todos juntos pela democracia e os direitos! 
O governo Bolsonaro está ameaçando a segurança das manifestações pacíficas em defesa da democracia e 
pela igualdade racial, previstas para o dia 7 de junho, ao acusar de “terroristas” os trabalhadores e jovens 

de torcidas de futebol que as convocam. 
Como não há meios legais para impedi-las o governo aposta que haverá confrontos e quebra-quebras que 
darão pretexto para o exercício da violência estatal. 

A esperança governamental de que o dia 7 terminará em tumultos se baseia na disponibilidade de uma 
certa quantidade de provocadores, de diversos matizes, encobertos com as cores nacionais ou outras. 
Há pouco mais de um mês – no dia 1º de maio – um terceirizado de um ministério e uma empresária 

atacaram o ato das enfermeiras na Praça dos Três Poderes. 
No domingo, 31 de maio, em São Paulo, uma mulher usando máscara com a bandeira dos EUA e portando 
taco de beisebol, um coronel da PM – reformado, mas usando farda – e um empresário agitando a 

bandeira de um grupo ucraniano nazista deram a senha para uma chuva de bombas depois que a mulher e 
o ex-coronel furaram o cordão de isolamento da PM e foram provocar no meio da multidão. 
Na terça-feira, 2 de junho, em Curitiba, um ato “vidas negras importam”, que transcorreu pacífico e 

ordeiro, se viu manchado pela súbita ação de provocadores que atiraram pedras no Fórum Cível e 
queimaram a bandeira do Brasil. Os organizadores repudiaram essas ações: “é muito estranho e suspeito e 
representa a presença organizada de infiltrados que desejam a criminalização do movimento”. 

Em Brasília, autoridades toleram e acobertam há semanas a presença de acampamentos de provocadores 
alguns dos quais declaradamente armados. O ato do dia 7, passará perto desses locais, um deles instalado 
na própria Praça dos Três Poderes. 
É como se o governo Bolsonaro armasse uma armadilha para dar um “cala a boca” nesses trabalhadores e 

jovens que não aguentam mais o desemprego, a exploração, a violência, o racismo, sofrimentos agora 
agravados pelo confinamento na pandemia e pelo incentivo federal à contaminação e descaso com os 
doentes e mortes. 

Mas como deixar de exercer o direito de manifestação quando uma MP depois da outra, uma lei depois da 
outra, são editadas e aprovadas – em plena pandemia! – para retirar direitos dos trabalhadores e destruir 
ainda mais os serviços públicos dos quais depende a população? 

Como calar diante do avanço autoritário? Quando o auxílio emergencial não chega a milhões de 
trabalhadores deserdados, desalentados, e a prometida ajuda às empresas não chega à esmagadora 
maioria das pequenas e médias! 

Não pode haver a menor dúvida: se algum distúrbio vier a ocorrer no dia 7 de junho a responsabilidade 
será total e exclusivamente dos governos e de suas polícias, a começar do governo federal. 
Muitos servidores federais certamente estarão nas ruas no dia 7, levantando, em particular, a exigência de 

derrubada dos vetos ao PLP 39. Esses vetos congelam salários e avançam no desmantelamento dos 
serviços públicos. Um parlamento democrático teria a obrigação de derrubá-los, em vez de se acovardar e 
submeter-se. 

Como orientaram os organizadores da manifestação anti-racista de Curitiba, os manifestantes do dia 7 
também deverão portar máscaras e observar o distanciamento social. Mas, além disso, deverão estar 
preparados para agir com serenidade, porém com firmeza: todo aquele que aparecer para provocar 

conflitos, confrontos, depredações é um serviçal do governo; e toda provocação que venha de fora não 
poderá ser aceita. Como agiram as enfermeiras do primeiro de maio. 
Garantir que os atos ocorram de maneira ordeira e pacífica, do início ao fim, será uma grande vitória da 

luta por democracia e em defesa dos direitos dos trabalhadores e da juventude. 



Balanço registra 52% dos servidores em trabalho remoto e 1.283 casos confirmados 
Os dados são da semana de 25 a 29 de maio e foram coletados junto às unidades de gestão de pessoas 

dos servidores públicos federais civis 
A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia  (ME) atualizou  as 
informações coletadas na pesquisa sobre o trabalho remoto e casos confirmados da Covid-19 no âmbito do 

Poder Executivo Federal Civil.  
Dados coletados na semana de 25 a 29 de maio apontam 52% dos servidores públicos federais civis 
trabalhando em casa. Os casos confirmados de Covid-19 registrados no sistema são de 1.283.  

Esses números não incluem a Rede de Ensino Federal (REF) – formada por universidades, institutos e 
demais instituições de ensino federais – uma vez que o Ministério da Educação divulga o retrato da 
situação dessas instituições em seu portal.   

Excetuando-se a REF, mais da metade (55%) das unidades administrativas de gestão de pessoas 
encaminharam os dados à SGP na semana de 25 a 29 de maio. Esta parcela representa 169.710 servidores 
ativos, ou 61% da força de trabalho do Poder Executivo Federal civil, sem considerar as instituições 

federais de ensino. 
 

Salles revoga ato que cancelaria crimes de desmatamento e queimada mas regulariza 

invasões no bioma 
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revogou um ato do ministério de abril deste ano que, na 
prática, poderia cancelar infrações ambientais, como desmatamento e queimadas, na Mata Atlântica e 

regularizava invasões no bioma até julho de 2008. A revogação foi publicada no “Diário Oficial da União” 
desta quinta-feira (4). A informação é do portal G1. 
Em maio, o Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal já havia entrado com uma ação na Justiça 

para tentar anular o ato. Em São Paulo, o MPF havia solicitado que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) descumprisse o decreto do Ministério do Meio Ambiente. 
À época dos pedidos do MPF, o procurador federal em São Paulo Daniel Azeredo considerou que o 
despacho do ministro poderia levar ao cancelamento indevido de multas por infração ambiental. Segundo 

ele, a determinação do ministério poderia levar à liberação do corte de mata em áreas onde houve 
flagrante de desmatamento. 
Além disso, a decisão de Salles poderia levar o Ibama a deixar de tomar providências e de exercer poder 

de polícia na proteção do meio ambiente nas áreas afetadas pelo despacho. Quem destruiu áreas da mata 
não precisaria recuperar o que foi destruído. 
Entre 2018 e 2019, o desmatamento na Mata Atlântica cresceu 27%, segundo relatório divulgado em maio 

pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 

 
MP que mudava eleição de reitores de universidades federais perde a validade 

A Medida Provisória 914/19, que alterava a forma de escolha de reitores das universidades e institutos 
técnicos federais e do colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, perdeu a validade nesta terça-feira (2). O 
texto gerou muita polêmica no Congresso Nacional e sequer teve a comissão mista formada para analisar 

seu conteúdo. 
A MP 914/19 alterou o rito para a eleição e nomeação dos reitores das instituições federais de ensino, para 
que o presidente da República pudesse deixar de acatar o nome mais votado da lista tríplice de candidatos 

apresentada pela instituição. 
Tradicionalmente, o reitor é escolhido pelo corpo de professores, alunos e funcionários dessas instituições, 
por meio de votação. Os três nomes mais votados, então, compõem uma lista tríplice encaminhada ao 

presidente. O mais votado, em geral, costuma ter seu nome confirmado pelo presidente, para um mandato 
de quatro anos. 
As regras se aplicam não apenas às universidades, mas também aos institutos federais de ensino (IFEs) e 

ao Colégio Dom Pedro II, instituição de ensino público federal do Rio de Janeiro, um dos mais antigos 
colégios do Brasil. 
 

Alteração das regras 
A medida provisória também estabelecia regras para a consulta à comunidade acadêmica para a formação 
da lista tríplice para reitor. Tal consulta seria obrigatória e feita, preferencialmente, de forma eletrônica, 

com voto facultativo. 
Na votação, os professores teriam peso de 70% na escolha dos nomes. Servidores efetivos técnico-
administrativos teriam peso de 15%, assim como os alunos. Pelo critério, o porcentual de votação final do 



candidato iria se basear na média ponderada de cada segmento. Hoje, a maioria das universidades não 
impõe pesos diferentes para os integrantes das comunidades acadêmicas. 

O texto previa ainda a proibição da reeleição de reitores e de professor que houvesse substituído o reitor 
por mais de um ano no mandato anterior. Os candidatos também não poderiam concorrer se fossem 
enquadrados na Lei da Ficha Limpa. 

 
Efeitos 
Editadas pelo Executivo, as medidas provisórias têm efeito imediato e devem ser aprovadas pelo Congresso 

para que os efeitos sejam mantidos. Quando uma medida provisória não é votada no prazo, perde a 
eficácia. 
 

MST lança Plano Emergencial de Reforma Agrária 
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) lança, nesta sexta-feira (5), em nível nacional, o 
Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular.  

No documento que será lançado aparecem ações de proteção e produção que tem como objetivo garantir 
condições de vida digna para a população do campo, em especial durante o período da pandemia. Além 
disso, destaca a crise ambiental relacionada à pandemia e gerada pela exploração insustentável dos bens 

naturais. 
De acordo com o MST, nenhuma política pública de prevenção foi aprovada pelo governo Bolsonaro para a 
população do campo.  Existem vários projetos de Reforma Agrária parados à disposição do presidente. Eles 
têm a capacidade de abrigar quase quatro mil famílias. Mas nada foi feito. 

 
Os principais eixos do Plano Emergencial de Reforma Agrária são os seguintes: 

1. Terra e Trabalho 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra entende que a garantia de terra e trabalho é 
fundamental para o alcance da igualdade no campo. Além disso, a desapropriação de latifúndios 
improdutivos em áreas próximas às cidades facilita a produção e assentamento de famílias das periferias 

da cidade. 
 
2. Produção de alimentos saudáveis 

A produção de alimentos saudáveis no Brasil só será completa com a ampliação do PAA (Programa de 
Aquisição de Alimentos) e com financiamento e difusão de máquinas agrícolas para a agricultura familiar e 
camponesa; além da liberação de linhas de crédito especial dos bancos públicos para financiamento de 

agroindústrias cooperativas para produção de alimentos e liberar fomento emergencial para os 
assentamentos, estimulando a produção. 
3. Proteger a natureza, a água e a biodiversidade 

O MST apoia e fomenta programas de massificação do plantio de árvores nativas e frutíferas em todo país, 
de acordo com o bioma. Nesse sentido, estimular as agroflorestas como forma de garantir diversidade e 
fartura de alimentos, aliada à multiplicação de florestas é um meio garantidor de produção de alimentos 

mesmo em meio à crise econômica. 
 
4. Condições de vida digna no campo para todo povo 

Por fim, lutamos pela garantia de acesso das famílias do campo e da cidade aos programas de assistência 
de moradia, trabalho, renda e educação e pelo fortalecimento do SUS, em todo país. 
Esse programa de emergência exige medidas imediatas e vontade política dos governos para resolver os 

problemas de emprego, renda e alimentos, para todo povo. Ele é de emergência para enfrentar os 
problemas imediatamente. 
O MST está conclamando a sociedade, os movimentos populares, sindicais, partidários, igrejas e setores 
comprometidos com a luta democrática, a defender a urgência da Reforma Agrária Popular e de um país 

justo, sem privilégios de classe e desigualdades sociais. 
 


