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

 SINDSEP-MG sempre foi antifascista, antirracista e contra qualquer forma de 
opressão 

Nos últimos dias as redes sociais foram tomadas por movimentos antifascistas, em respostas a atos 

fascistas, racistas, misógenos e xenófobos cometidos por Jair Bolsonaro (sem partido) e simpatizantes do 
presidente da República. Diante desse cenário, a direção do SINDSEP-MG vem a público se manifestar. 
Nosso Sindicato tem 31 anos de história! Uma história de lutas antifascistas, antirracistas e contra qualquer 

forma de opressão contra a classe trabalhadora e as minorias. 
Em meio a um cenário de polarização política e extrema tensão social agravada pela pandemia da covid-
19, em uma live no último dia 29, nas redes sociais, Bolsonaro tomou um copo de leite. Ele disse que era 

um desafio da Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) para estimular o consumo do 
produto.  Já para muitos estudiosos, isso teria sido uma mensagem subliminar do presidente em prol da 
supremacia branca, um ato que tem sido reproduzido até hoje por grupos neonazistas. 

Mas não é a primeira vez que o presidente faz declarações desse tipo. Bolsonaro já fez várias declarações 
racistas e sempre foi simpatizante do estado de exceção, ou seja, contrário à democracia. Se ele entrou no 
desafio da Abraleite, sua atitude teve um duplo sentido. Um deboche, como sempre faz. 

Tudo isso faz sentido quando no último domingo, em Brasília,  Bolsonaro passeia de helicóptero, a cavalo e 
a pé, sem máscara, em meio a atos antidemocráticos pelo fechamento do Congresso e do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e por uma intervenção militar. 

Bolsonaro praticou, inclusive, mais crimes de responsabilidade, contrariando o artigo 85 da Constituição 
Federal. Contrariou também determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS) que recomenda o uso 
de máscara e decreto do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que desde o último dia 30 de abril 

estabeleceu o uso obrigatório de máscaras em vias e espaços públicos. 
Os atos antidemocráticos apoiados por Bolsonaro aconteceram não só em Brasília, mas em São Paulo 
também. Na avenida Paulista houve inclusive confronto desses atos antidemocráticos com atos em favor 
da democracia, encabeçados por torcidas organizadas. Por conta dessas atitudes fascistas, racistas e 

antidemocráticas que o SINDSEP-MG apoiou o pedido de impeachment contra Bolsonaro protocolado no 
dia 20 de maio pela Condsef/Fenadsef e por outras 400 entidades da sociedade civil organizada. 
 

PT vai ao STF contra congelamento de salários de servidores 
O PT apresentou ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira (4), uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar referente a uma parcial da Lei Complementar 

173/2020, sancionada pelo Governo Federal, que permitiu o congelamento de salários de servidores 
públicos, em razão do repasse de verbas aos Estados, Municípios e Distrito Federal em decorrência da 
pandemia. 

A iniciativa é do deputado Rogério Correia (PT-MG) e segundo documento obtido pelo Congresso em Foco, 
o Partido dos Trabalhadores aponta que há inconstitucionalidade nos artigos 7º e 8º da Lei, sob dois 
prismas. 

“Formalmente, a legislação em comento foi promulgada por votação realizada via meio eletrônico, sem o 
acesso da população e sem a possibilidade de participação dos interessados no processo decisório, o que 
viola a necessidade de participação democrática na atividade legislativa”. 

O texto diz ainda que a Lei contém “vício de iniciativa por ser de autoria de parlamentar violando, dessa 
forma, as prerrogativas dos chefes dos Poderes ou Órgãos para a iniciativa das leis que dispõem sobre 
regime jurídico de seus servidores públicos”. 



Ainda de acordo com a interpretação do PT, materialmente, existe “extrapolação de competência 
regulamentadora, bem como a violação à regra da irredutibilidade remuneratória dos servidores públicos, à 

garantia na manutenção do valor e poder de compra e ao direito adquirido”. 
Assim, o partido pede o deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia dos artigos “mantendo-
se incólume o art. 21, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o regime jurídico dos poderes e entes 

da federação, a fim de evitar maiores danos aos servidores públicos do país”. 
O PT pede ainda que sejam solicitadas informações às autoridades responsáveis pela prática do ato 
questionado e que sejam determinada as oitivas do Advogado-Geral da União, José Levi Mello do Amaral 

Júnior, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. 
 

Ibama pode contratar 1.481 trabalhadores temporários 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) poderá contratar 
temporariamente 1.481 profissionais para reforçar o atendimento a emergências ambientais. A autorização 
consta da Portaria Interministerial 13.378, publicada nesta quinta-feira (4) no Diário Oficial da União 

(DOU). 
Ao todo, serão 1.160 vagas para brigadistas, 281 vagas para cargos de chefia de esquadrão e brigada e 40 
vagas para supervisores de brigada. Os contratos terão a validade de até seis meses, podendo ser 

prorrogados pelo prazo necessário até que a situação de emergência ambiental esteja superada, não 
excedendo dois anos. O Ibama definirá a remuneração dos profissionais a serem contratados e está 
autorizado a publicar edital a partir deste mês. 
A autorização para as vagas segue o modelo de contratação temporária que entrou em vigor com a Medida 

Provisória 922, publicada no início de março para contratar temporariamente servidores aposentados para 
reforçar o atendimento nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
Desde a publicação da medida provisória, o Ministério da Economia autorizou a contratação de 19,2 mil 

profissionais por tempo determinado. Além das vagas para o Ibama, foram autorizadas 4.117 vagas para 
os hospitais federais do Rio de Janeiro, 5.158 para o Ministério da Saúde reforçar o enfrentamento à Covid-
19 e 8.230 vagas para o INSS. 

 

 Agentes comunitários de saúde reclamam da falta de equipamentos de proteção 
Representantes dos agentes comunitários de saúde afirmaram, nesta terça-feira (2), que até agora os 
profissionais da categoria não receberam equipamentos de proteção individual (EPIs) em quantidade 

suficiente para fazer os atendimentos nos municípios. Eles participaram de audiência virtual da comissão 
externa da Câmara que acompanha as ações relativas ao coronavírus. 
Os 400 mil agentes comunitários são pagos pelo governo federal para atuarem junto às famílias mais 

vulneráveis na prevenção de doenças e promoção da saúde. Mas, de acordo com a presidente da 
Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, Ilda Correia, faltam orientações e 
o sentimento entre os agentes é de “abandono”. 

“Nós não tivemos orientação, inclusive, sobre a doença em si. Tudo que os agentes de saúde fizeram nos 
primeiros meses foi do que viram pela grande mídia e pelas redes sociais. Ninguém teve a preocupação de 
nos capacitar", reclamou. 

Ilda disse que os agentes também querem fazer testes para Covid-19 para saber se têm condições de sair 
às ruas. Segundo ela, pelo menos 45 agentes morreram até agora no país por contaminação pelo novo 
coronavírus. Ela também defendeu um adicional de insalubridade de 40%. 

A vice-presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Cristiane Pantaleão, disse 
que, em um primeiro momento, algumas ações até pararam de funcionar porque não havia informação 
nem EPIs. 

Também a assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Maria José Evangelista, disse 
que somente há uma semana foi elaborado um guia pelo conselho porque as primeiras notas do Ministério 
da Saúde não tinham uma linguagem prática. Para Maria José, é preciso correr atrás do prejuízo porque as 
outras doenças continuam avançando e muitas pessoas vão começar a ter problemas de saúde mental. 

O deputado Jorge Solla (PT-BA) lembrou da primeira reunião da comissão com o Ministério da Saúde em 
12 de fevereiro, quando ficou acertado que seriam comprados EPIs e testes e seria feito um planejamento 
dos leitos. 

“Da mesma forma que o Ministério da Saúde não cumpriu nada disso, abdicou de ser a liderança do 
Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia.” 
A importância dos agentes comunitários no monitoramento de casos suspeitos de Covid foi ressaltada pela 

pesquisadora de Harvard Márcia Castro, em outra audiência em maio sobre os cuidados na saída do 



isolamento. Márcia disse agora que leu o plano de São Paulo para a flexibilização da quarentena e que não 
há referência aos agentes. E fez um novo alerta: 

“Como a gente pode reabrir um shopping se a gente não sabe nem como é o sistema de ventilação do ar-
condicionado no shopping? A gente vai abrir o banheiro do shopping? A gente tem estudos mostrando 
como o contágio é alto no banheiro. Nada disso é discutido. Só se fala em limitar as pessoas que vão 

entrar nas lojas e usar álcool gel. Desculpa, mas isso não vai ser suficiente para evitar novos casos. ” 
O deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), presidente da comissão, fez um desabafo, afirmando que 
é “inadmissível” que o país esteja desperdiçando suas vantagens no combate à pandemia, por ter um 

sistema integrado como o SUS e equipes de saúde que atuam de casa em casa. 
Larissa Ramos, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, disse que o ministério 
está trabalhando na consolidação das normas de orientação sobre a Covid e em linhas de financiamento 

para reforçar as equipes de saúde. Também foi lançado agora em junho um programa para a criação de 
centros comunitários em bairros vulneráveis e centros de referência para a Covid-19. Os municípios devem 
começar a aderir agora. 

 


