
 
Servidores lançam campanha em ato em Brasília. Hoje, tem mais atividades 

O lançamento oficial da Campanha Salarial Unificada dos servidores dos Três Poderes aconteceu na tarde 
desta terça-feira (11) num ato em repúdio a recente declaração do ministro da economia, Paulo Guedes, 
que comparou os servidores a “parasitas”. O ato aconteceu em frente ao Ministério da Economia, na 
Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Na ocasião, servidores de todo o Brasil exigiram a abertura imediata 
das negociações da Campanha Salarial 2020.  
Depois de chamar, os trabalhadores, que passam a sua vida atendendo as maiores demandas da 
população brasileira e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, de parasitas, 
Paulo Guedes passou a falar um monte de mentiras relacionadas ao serviço público.  
Os funcionários públicos também cobraram uma audiência com o ministro da Economia, que já foi 
solicitada pela Condsef/Fenadsef e demais entidades representativas da categoria. 
Nesta quarta-feira, 12, haverá uma nova atividade da Campanha Salarial. Trabalhadores participarão de 
ato e seminário convocados pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Servidores e dos Serviços 
Públicos, na Câmara dos Deputados. Dezenas de entidades sindicais e parlamentares contrários ao 
desmonte do Estado participarão do ato político que acontecerá pela manhã.   
Na parte da tarde, painéis discutirão mitos e verdades sobre o funcionalismo público, ajuste fiscal e 
privatizações. Ao fim da programação, haverá deliberação e encaminhamentos sobre atuação conjunta no 
Congresso Nacional, ações midiáticas de conscientização da população e mobilização para construção dos 
protestos de 8 de março (Dia Internacional de Luta das Mulheres) e 18 de março (Dia Nacional de 
Mobilização e Lutas).  
O 18 de março irá mobilizar servidores de todo o Brasil contra o desmonte dos órgãos públicos e as 
privatizações, em defesa dos serviços públicos e da soberania nacional. Não podemos ser desrespeitados 
diariamente por este governo sem fazer nada. Vamos à greve. A resposta a todos esses ataques tem de 
ser nas ruas!   
 

Servidores vão com pauta, mas não são recebidos no Ministério da Economia 
O Fórum que reúne servidores federais das Três Esferas (Fonasefe) esteve no Ministério da Economia 
nessa terça, 11, onde buscou uma audiência com o ministro da Economia Paulo Guedes.  
As entidades que compõem o fórum já haviam encaminhado em janeiro um pedido de audiência. Hoje, 
foram até o ministério protocolar a pauta de reivindicações que faz parte da Campanha Salarial Unificada 
2020 dos servidores federais. Apesar das tentativas, a categoria não foi recebida por nenhum 
representante do ministério. Segundo informações obtidas pela comissão de representantes dos servidores 
que tentou ser recebida, incluindo a Condsef/Fenadsef, não há previsão de ser oficialmente respondida.  
Os servidores não deixaram o mal estar provocado pelo ministro Paulo Guedes na última sexta-feira, 7, 
passar em branco. Erguendo uma charge do cartunista Latuff, feita para a Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Serviços Públicos, cerca de cem servidores de diversas categorias protestaram por terem sido 
comparados a parasitas.  
Com salários congelados há três anos, a maioria dos servidores segue indignada com o tratamento que 
vem sendo dado pelo governo ao setor público. As inverdades do discurso do ministro têm sido expostas 
por especialistas de diversos setores.  
 
CDE discute estratégias e ações para enfrentar os ataques constantes que setor público 
Também nessa terça, 11, a Condsef/Fenadsef realizou reunião do seu Conselho Deliberativo de Entidades 
(CDE). 
Representantes das entidades filiadas à Confederação em todo o Brasil, entre elas, o SINDSEP-MG, 
debateram novas estratégias e ações para enfrentar os ataques constantes que setor público e servidores 



vêm sofrendo. Os servidores se articulam para buscar apoio de parlamentares, o que será fundamental no 
processo de diálogo em torno da proposta que, pelo que se sabe até o momento, pode piorar em muito o 
processo de desmonte dos serviços públicos brasileiros.  
Os sinais de colapso no setor já estão sendo sentidos. O retorno das filas no INSS é um dos reflexos mais 
críticos. Frente a todos esses desafios, outro se apresenta como urgente: ampliar o diálogo com a 
sociedade que é também tarefa central da categoria.  
 

Governo desiste de enviar proposta própria de reforma para servidores 
O governo federal desistiu de enviar ao Congresso, uma proposta própria de reforma administrativa, que 
muda as regras para os servidores.  A possibilidade agora é submeter ao Congresso apenas “sugestões” 
que seriam incorporadas a uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que já tramita na Câmara dos 
Deputados.   
Na noite desta terça-feira (11), o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse 
que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se posicionou contra a ideia de o governo não enviar sua 
proposta. 
Pontos da reforma:  
– Redução do número de cargos, de nível auxiliar e intermediário;  
– Unificação da nomenclatura dos cargos; 
– Redução do número de concursos públicos;  
– Enxugamento do número de cargos. Hoje há cerca de 2 mil. Passariam a 1.200;  
– Novos servidores não terão direito a benefícios como progressão automática por tempo de serviço e 
licença especial de três meses. Também está previsto o fim das férias de dois meses a que funcionários do 
Judiciário, inclusive magistrados, têm direito. 
 

Audiência no Senado debate a reforma administrativa 
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, atendendo ao requerimento 
nº 43/2019, de autoria do senador Paulo Paim (PT/RS), realizou na manhã desta terça-feira (11), audiência 
pública para debater sobre a Reforma Administrativa. A proposta é defendida pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, como medidas essenciais para reduzir os gastos da máquina pública e abrir caminho para 
novos investimentos. 
Para Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – 
FONACATE, o debate sobre a Reforma Administrativa precisa ser ampliado, o parlamento precisa mostrar 
sua altivez, caso contrário, se torna desnecessário. “Vivemos um grande apagão no serviço público, a 
exemplo disso, podemos citar o que está acontecendo no INSS”, disse. 
De acordo com o presidente da Afipea-Sindical Federal, José Celso Cardoso Jr., o Governo Federal não 
dispõe de um projeto que faça o Brasil se desenvolver. “Não houve uma explosão dos gastos como afirma 
o governo, o que significa dizer que a trajetória do crescimento comporta com os gastos do emprego 
público”, finalizou. 
O secretário executivo do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, 
Braulio Cerqueira, diz que para justificar a reforma, o governo fala em seus discursos algumas falácias, tais 
como: o número de servidores é excessivo e sua evolução no tempo foi explosiva, as despesas com 
pessoal da União são insustentáveis, o governo é obrigado a dar aumento automático de salário, as 
aposentadorias dos servidores são generosas, a estabilidade do servidor é um privilégio e é absoluta e que 
o dinheiro do governo acabou. Vale ressaltar que apenas 5,5% da população está no emprego público e 
que os gastos com servidores e previdência é de 54% das despesas totais do Governo Federal.  
Vale ressaltar, que tramita no Senado Federal a PEC 186/2019, denominada PEC emergencial, que em 
termos gerais, pretende reduzir gastos públicos e facilitar a gestão do orçamento estatal, adotando 
medidas como a redução salarial de servidores, suspensão de concursos. 
 

Por risco de ‘danos irreparáveis’, MPF pede suspensão de posse de missionário em 
área da Funai para índios isolados 

O Ministério Público Federal pediu, nesta terça-feira (11), a suspensão da nomeação do antropólogo e 
missionário Ricardo Lopes Dias para a Coordenação-Geral de Índios Isolados e Recém Contatados da 
Fundação Nacional do Índio (Funai). 
O MPF requer à Justiça a suspensão, em caráter liminar (provisório), da nomeação, mas também pede a 
revogação definitiva da portaria que nomeou Ricardo Lopes Dias para o cargo. 



O antropólogo Ricardo Lopes Dias, escolhido para chefiar a Coordenação-Geral de Índios Isolados e Recém 
Contatados, é formado também em teologia e atuou como missionário por anos na Missão Novas Tribos do 
Brasil (MNTB), organização que prega a evangelização de indígenas. 
Por isso, a nomeação gera bastante repúdio entre servidores e técnicos da Funai. Processos na Justiça aos 
quais a MNTB responde informam, por exemplo, que o instituto “camufla” seus objetivos religiosos nas 
aldeias com ações de assistência. 
Conforme divulgado pelo blog, o presidente da fundação, Marcelo Augusto Xavier, abriu uma brecha, seis 
dias antes da nomeação de Dias Lopes, para que o cargo de coordenador-geral de índios isolados pudesse 
ser ocupado por pessoas de fora do quadro da administração pública. 
 

Presidente da Funasa é exonerado após ser alvo de operação da PF 
O presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), Ronaldo Nogueira, teve a exoneração anunciada 
hoje do Diário Oficial da União. Ex-ministro do Trabalho na gestão Michel Temer, ele foi alvo de uma 
operação da Polícia Federal na última semana e pediu demissão do cargo.  
A operação investiga irregularidades na contratação de uma empresa do ramo de tecnologia de informação 
e foi realizada em Brasília e outros cinco Estados. Ela teve como base relatório da Controladoria-Geral da 
União que apontou desvios entre 2016 e 2018 de R$ 50 milhões no extinto Ministério do Trabalho. 
 

Presidente da CNEN em Belo Horizonte 

O presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) estará no CDTN amanhã (quinta-feira, 
13/02) para explicar aos servidores sobre a separação da Autoridade Nacional do Setor Nuclear e a retirada 
do Adicional de Raio-X.  
 


