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

Dia Nacional de Luta em defesa da vida, dos empregos e pelo #ForaBolsonaro 
Nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, a CUT e as demais centrais sindicais, além de diversos sindicatos e 
movimentos sociais espalhados pelo Brasil, irão se unir novamente no Dia Nacional de Luta em Defesa da 
Vida e dos Empregos. Os trabalhadores de todo o Brasil deverão realizar paralisações de 100 minutos nos 
locais de trabalho e em suas residências (no caso de teletrabalho) como protesto pela morte de cerca de 
100 mil brasileiros e brasileiras, vítimas do novo coronavírus (Covid-19).  

 
O objetivo da data também é fortalecer a campanha #ForaBolsonaro, pelo impeachment do presidente. 
Isso porque os trabalhadores brasileiros acreditam que enquanto Bolsonaro estiver no poder, as vidas das 
brasileiras e brasileiros continuarão sendo desprezadas. Cada dia que Bolsonaro passa na Presidência são 
mais de mil mortes por negligência. 
Além disso, a equipe econômica do seu governo, que tem o banqueiro Paulo Guedes como ministro da 
Economia, tem trabalhado tão somente para beneficiar os grandes empresários nacionais e estrangeiros, 
retirando direitos dos trabalhadores e promovendo um alto índice de desemprego, o que tem aprofundado 
a crise econômica.  
A Condsef/Fenadsef e o SINDSEP-MG aderiram ao Dia Nacional de Luta e a campanha #ForaBolsonaro. 
Bolsonaro tem como projeto a destruição da soberania nacional, o que fica muito claro com o projeto do 
seu governo de entrega das riquezas do povo brasileiro a empresas e governos estrangeiros. O Brasil só 
retomará o rumo do desenvolvimento, com geração de empregos e melhoria da qualidade de vida da 
classe trabalhadora com esse homem fora do poder.   
 

Para potencializar a campanha #ForaBolsonaro, as entidades sindicais também estão 
defendendo as seguintes bandeiras: 

➢ Repudiar a iniciativa de prefeitos e governadores que já planejam e até fixaram data para retorno 
presencial dos alunos às aulas; 

➢ Exigir das autoridades os equipamentos de proteção individual e coletivo para os trabalhadores das 
categorias essenciais, em especial os da área de saúde; 

➢ Lutar pela manutenção do auxílio emergencial de R$ 600,00, no mínimo, até 31 de dezembro de 
2020; 

➢ Ampliar as parcelas do seguro desemprego; 



➢ Liberar crédito para as micro e pequenas empresas; 
➢ Fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS); 
➢ Agir para que o Congresso Nacional derrube os vetos presidenciais que impedem a garantia dos 

direitos conquistados pelos trabalhadores e seus sindicatos, por meio da ultratividade, dos acordos 
e convenções coletivas de trabalho. 

 

Perspectiva de derrubada dos vetos presidenciais é significativa 
Em painel eletrônico, Antônio Augusto de Queiroz, consultor, analista político e diretor do Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), avaliou que os vetos presidenciais à Lei Complementar 
173/2020, que congelou salários de servidores públicos das três esferas até dezembro de 2021, devem ser 
derrubados pelo Congresso Nacional. A perspectiva é de que a sessão conjunta do Senado e da Câmara 
seja realizada até a terceira semana de agosto. 
"Existem vários vetos pendentes de deliberação que ainda estão em negociação. Particularmente na 
questão dos servidores, vejo com perspectiva de que [os vetos] caiam, porque [a proibição] não tem nada 
a ver com o assunto da matéria [de auxílio a Estados e Municípios]. Esses vetos vão ser negociados, mas 
tendem a cair porque não há fundamento e descumprem acordos anteriores. Para manter o congelamento, 
só se o governo editar uma Medida Provisória compensando os vetos", declarou o analista do Diap. 
Queiroz fez a avaliação durante live realizada nesta quinta-feira, 6, pelo escritório Wagner Advogados 
Associados, que presta assessoria jurídica à Condsef/Fenadsef [assista à íntegra abaixo]. O debate foi 
mediado pelo diretor presidente da WAA, José Luis Wagner. Para o analista do Diap, sindicatos e partidos 
de oposição têm atuação fundamental no Congresso para impedir maiores retrocessos de direitos, 
ameaçados pelo Governo Federal. A MP do trabalho temporário no serviço público, por exemplo, caducou 
por atuação das entidades e dos parlamentares aliados. 
 
É preciso estar atento e forte 
No momento histórico de pandemia, o Congresso Nacional tem sido palco protagonista de ações para 
contenção das crises econômica e sanitária, tendo-se me vista que, passados quatro meses de Covid-19 no 
País e quase 100 mil mortos, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), segue minimizando a 
situação. O cenário de calamidade pública comprovou que, não fossem os serviços públicos, especialmente 
o Sistema Único de Saúde (SUS), a população brasileira estaria em situação ainda mais crítica na 
pandemia. Apesar disso, o Governo Federal deve seguir com projeto de privatizações.  
"Passada a pandemia, vai voltar a agenda forte de desmonte do Estado. Querem acabar com o direito do 
trabalho e vão tentar de novo o regime de capitalização da Previdência. É preciso lutar fortemente para 
que isso não aconteça", alerta Queiroz. "Este é um governo mal e perseguidor", destaca. Reforma 
administrativa também deve ser apresentada e Queiroz alerta para as discussões sobre Regra de Ouro e 
Pacto Federativo, que afetam diretamente a categoria de servidores federais. 
O momento de isolamento social prejudica a transparência das discussões políticas, já que a população 
está excluída do processo de tomadas de decisão. Antônio Augusto de Queiroz afirma que o poder público 
poderia ter pensado em formas de escutar a sociedade de modo remoto, mas isso não ocorreu. As 
decisões para controle da pandemia foram tomadas sem transparência e, por isso, alguns "contrabandos" 
passaram, como o congelamento salarial de servidores sempre que houver situações de emergência 
pública.  
 
Para impeachment, é preciso mobilização 
Em sua mediação, José Luis Wagner criticou o despreparo dos ministros do governo e questionou Queiroz 
sobre o caminho a ser percorrido para que as dezenas de pedidos de impeachment do presidente 
Bolsonaro, represados nas mãos de Rodrigo Maia, sejam pautados no Congresso. Para o painelista 
convidado da live, o atual governo é absolutamente desfuncional e Bolsonaro não tem noção de seu dever 
como chefe de governo e líder da nação.  
"O TSE dificilmente cassará um mandato, a não ser que tenha forte apoio popular. O presidente da Câmara 
diz que não tem fato determinado para o impeachment, mas 'tá' cheio de fato. O problema é que ele é um 
fundamentalista de mercado, defensor da agenda fiscal, apoiador da agenda econômica do governo, então 
ele não vai pautar", afirma Queiroz.  
Para construir e ampliar a mobilização popular pela destituição da chapa eleita Bolsonaro-Mourão, centrais 
sindicais e movimentos sociais convocam a população para o Dia Nacional de Luta em Defesa da Vida e 
dos Empregos, que será realizado nesta sexta-feira, 7 de agosto, em todo o Brasil. A Condsef/Fenadsef se 
soma à unidade em defesa da democracia e pede que servidores se engajem nas atividades em suas 



cidades, dialogando com a sociedade para construção de uma aliança forte em defesa do Estado de bem-
estar social. 
 

Informação importante sobre a expedição dos alvarás para 
recebimento no processo dos Anuênios 

 

Atenção filiados (as)! 
A Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, por meio da Dra. Maria da Conceição Carreira 
Alvim, informa que os vários processos referentes aos anuênios a parcela 
incontroversa foi requisitada com liberação por meio de alvará (que é uma 
autorização dada pelo juiz pra liberar valores) em virtude de pedido de suspensão 
da requisição pela Funasa, pela possibilidade de os servidores terem entrado com 
outras ações. 
Para evitar que as requisições fossem expedidas somente após o prazo solicitado 
pela Funasa, o juiz mandou expedir as requisições com o chamado “bloqueio por 
alvará”. Após decorrido o prazo de 90 dias, e caso a Funasa não tenha apresentado 
nenhum problema quanto ao crédito requisitado, será possível fazer o pedido de 
liberação do valor. Esse prazo deve se encerrar no final de agosto. 
Por causa da pandemia, e para evitar aglomeração, inclusive nas agências 
bancárias, a liberação será feita por meio de crédito direto na conta do servidor. 
Mas para isso é necessário que o servidor informe uma conta para que a Vara envie 
à Caixa Econômica Federal (CEF) e esta possa efetuar o crédito dos valores. 
Para aqueles que enviaram a procuração e a documentação está toda regular, basta 
mandar os dados bancários, com número da conta, agência, banco. Pode ser Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF) ou outra instituição bancária onde o 
servidor tenha conta. Neste último caso, o titular da conta terá de pagar a taxa 
bancaria relativa à transferência do valor feita pela CEF. 
Esse procedimento facilitará ainda a questão da Declaração de Imposto de Renda. 
Toda essa documentação ficará arquivada na Vara e, posteriormente, será enviada 
ao Sindicato/servidores.  
Já para aqueles que ainda não enviaram a procuração, devem enviá-la junto com os 
dados bancários, para possibilitar que o depósito seja efetuado também direto na 
conta do servidor.  
Até agora já estão pagas ou em vias de pagamento cerca de 360 requisições, mas o 
processo abrange cerca de 2.700 servidores, cujas requisições já estão sendo 
processadas pela Vara, e o valor deverá ser requisitado em breve.  
Assim, os servidores que ainda não tiveram seus créditos requisitados também já 
podem enviar a documentação acima para já ficar arquivada no SINDSEP-MG, para 
possibilitar o pedido de liberação, tão logo ela seja efetuada.  
Os modelos de autorização tanto para informação de dados bancários quanto a 
procuração estão disponíveis na sede e nos Núcleos Regionais do SINDSEP-MG. 


