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

Condsef/Fenadsef assina mais um pedido de impeachment pela recuperação do Brasil 
A semana passada foi encerrada com luta pelo Dia de Mobilização pelo #ForaBolsonaro, realizado 
na sexta-feira, 10. A data foi assim batizada por centrais sindicais e movimentos sociais, e foi 
marcada por atividades em todo o Brasil. No sábado seguinte, 11, uma plenária virtual reforçou a 
continuidade da mobilização em torno do objetivo de recuperar o Brasil da gestão de um governo 
genocida e sem plano para a nação. O resultado das ações culmina nesta semana com mais um 
pedido de impeachment, que será protocolado no Congresso Nacional nesta terça-feira, 14. 
Este é o segundo pedido de destituição que a Condsef/Fenadsef assina ao lado de centrais 
sindicais e movimentos sociais. O primeiro foi entregue em 22 de maio, com adesão de mais de 
400 entidades. Já são mais de quarenta pedidos de impeachment entregues à Casa Legislativa, 
que permanecem represados por opção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para a 
Confederação, é inadmissível que um parlamentar, que deve ouvir o povo, segure tantos pedidos 
e ignore a reivindicação popular. 
"Não dá para o presidente da Câmara fazer vista grossa. É preciso pressionar Rodrigo Maia para 
que ele saia de cima dos pedidos. Só ele não enxerga que não dá para seguir com Bolsonaro na 
cadeira presidencial? Quanto mais o tempo passa, mais o Brasil é prejudicado", afirma o 
Secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva. Ele acredita que a sobrevivência 
do País depende necessariamente de outro governante à frente das decisões nacionais. 
 
Mobilização segue 
A avaliação de Sérgio Ronaldo sobre as atividades realizadas na sexta e no sábado passados é 
positiva. Para o dirigente sindical, a mobilização foi importante, bem articulada, com centrais e 
entidades unificadas em torno do objetivo único que é o #ForaBolsonaro e o #ForaMourão. A 
orientação daqui para frente é manter o foco pela destituição não apenas do presidente, mas de 
toda sua equipe, que ameaça a população como um todo. 
"Quanto mais tempo Bolsonaro e seu time se demoram no governo, mais piora a situação dos 
trabalhadores. A permanência de Bolsonaro é ruim. O que tiver a nosso alcance para impedir o 
genocídio do povo brasileiro, estaremos juntos", compromete-se. Silva destaca, entre os 
encaminhamentos da plenária de sábado, que o Brasil não pode andar de cabeça baixa. 
"Precisamos estar fortes e unificados. Bolsonaro, Mourão, Guedes, Salles e a equipe toda vão 
cair", complementa.  
Trabalhadores da administração pública se encontrarão amanhã, 14, às 9 horas, no Espaço do 
Servidor, para uma marcha simbólica rumo ao Congresso Nacional, para marcar o novo protocolo 
de impeachment. Serão respeitadas todas as medidas de segurança e distanciamento social 
recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Após a atividade, diretores da 
Condsef/Fenadsef se reunirão para construir calendário de ações para o mês de julho. 
 

Incra completa 50 anos em meio a apagão da reforma agrária no Brasil 
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) completou 50 anos, no dia 9 de 
julho. Criado pelo Decreto n° 1.110, em 1970, a autarquia está presente em todo território 
nacional. No Ceará, já participou da criação de 457 projetos de assentamentos, onde 
aproximadamente 21.587 famílias foram assentadas. 



Mas infelizmente, apesar da trajetória de defesa da reforma agrária e da agricultura familiar como 
ferramentas de desenvolvimento para o país, o Incra vive um dos seus momentos mais críticos 
com a gestão do governo Bolsonaro. Contando com 3.588 servidores no Brasil, o órgão se 
encontra em uma situação de sucateamento com a falta de transportes, equipamentos e pessoal. 
A situação vem se agravando desde o governo Temer e está causando um apagão na realização 
dos projetos de reforma agrária no Brasil com os desmandos de Jair Bolsonaro. Em favor dos 
interesses de latifundiários e grileiros de terra, o presidente tem proposto mudanças na legislação, 
inviabilizado as parcerias entre autarquias como o Ibama e universidades públicas, retirado 
recursos do Incra e promovido o esvaziamento de suas funções. 
Exemplo dessa situação foi a edição em fevereiro de 2020, do decreto nº 20.252 que enxuga 
significativamente a estrutura do Incra, além de extinguir o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o programa Terra Sol e outros programas que davam incentivos aos 
assentados, quilombolas e comunidades extrativistas. 
Até agora, nenhuma família foi assentada em sua gestão. Pelo contrário, em novembro do ano 
passado, a Folha de São Paulo divulgou que apesar de ter à disposição 66 projetos de 
assentamentos para reforma agrária, Bolsonaro não assentou nenhum agricultor nesses locais que 
somados equivalem ao município do Rio de Janeiro. Em documento interno do Incra, adquirido 
pela Folha, consta que há 111.426 hectares prontos para reforma agrária em todas as regiões do 
país. 
Na verdade a previsão desses projetos existia desde 2016. Eles teriam capacidade para no mínimo 
3.862 famílias. Enquanto isso, os conflitos agrários se tornam cada vez mais violentos. A essa 
realidade, soma-se a olhos vistos o crescimento no número de pessoas sem teto nas ruas das 
grandes cidade, bem como a elevação dos índices de pobreza no Brasil. 
Diante deste cenário, o SINDSEP-MG saúda as servidoras e os servidores do Incra pelo 
compromisso com o serviço público nesses últimos 50 anos, mesmo atravessando tantas 
adversidades. Convidamos a se somarem às lutas sindicais. Esperamos juntos vencer o desmonte 
promovido por Bolsonaro e fortalecer a defesa da soberania brasileira, do combate a pobreza, dos 
direitos dos servidores e pela qualidade dos serviços públicos. 
Viva as servidoras e os servidores do Incra! 
Por justiça social e reforma agrária! 
 

Servidores completam 10 Anos de arrocho em julho 
O Corrosômetro, ferramenta que atualiza a perda de poder aquisitivo, do Sindicato Nacional dos 
Funcionários do Banco Central (Sinal), aponta que o funcionalismo chega ao mês de julho de 2020 
com uma defasagem salarial de 15,9% em relação a julho de 2010 
A perda para a inflação equivale a 19,6 salários no período e nem mesmo os reajustes 
conquistados na última década foram capazes de aplacar a série histórica de corrosão salarial, 
ainda agravada por outros dois fatores: o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária, 
fruto da Emenda Constitucional (EC) 103 e, no caso dos servidores do Banco Central, as 
mudanças no modelo contributivo do PASBC (plano de assistência à saúde).  
Os dados apresentados deixam ainda mais claro que a política de congelamento, agora amparada 
pela Lei Complementar 173/2020, até dezembro de 2021, também conduz, de fato, a uma 
redução remuneratória. “Não bastasse a proibição a novos reajustes por, no mínimo, mais um ano 
e meio, no último mês, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), defendeu 
o que chamou de “repactuação”. Na prática, a ideia seria permitir cortes nos salários do 
funcionalismo, sob o pretexto da necessidade de custear a prorrogação do auxílio emergencial”, 
destaca o Sinal.  
Recentemente, o pessoal do BC comemorou uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), vedando dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que previa redução de salários 
e jornada para adequação do gasto com pessoal. Entretanto, para contornar a decisão, caso 
insista na medida, pode o Congresso tentar promovê-la por meio de Emenda à Constituição, como 
é o caso das PEC 186 e 188/2019 que, apesar do aceno a um possível recuo por parte da equipe 
econômica do governo, ainda demandam atenção, segundo a entidade.  



“Nem mesmo no momento em que os servidores públicos reforçam seu protagonismo e 
disposição, mantendo o Estado operante e viabilizando ao cidadão as garantias constitucionais, é 
possível vislumbrar uma trégua nos ataques e ameaças que, ao contrário, persistem e se 
avolumam. Sem esmorecimento, o Sinal se mantém vigilante e pronto a atuar em defesa do corpo 
funcional da autarquia, bem como do conjunto das carreiras, nos fóruns em que participa, sendo 
fundamental, diante dessas e outras lutas, o respaldo e engajamento de toda a categoria”, 
acentua. 

 
Prorrogada vigência da MP sobre responsabilização dos agentes públicos por atos 

relacionados ao COVID-19 
Por ato do presidente da Mesa do Congresso Nacional, a Medida Provisória nº 966, de 13 de maio 
de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 14, e retificada no dia 15, do mesmo mês e 
ano, que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos 
relacionados com a pandemia da covid-19″, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta 
dias. A medida perderia a vigência em 12/07. 
Relembre a matéria 
O Presidente da República editou a Medida Provisória n° 966, publicada no dia 14/05/2020, no 
qual dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos 
relacionados ao COVID-19. A MP estabelece que os agentes públicos somente poderão ser 
responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro 
grosseiro pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 e combate aos efeitos 
econômicos e sociais decorrentes da pandemia. 
A medida estabelece que deve ser considerado erro grosseiro ou erro manifesto, evidente e 
inescusável com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão de elevado grau de negligência, 
imprudência ou imperícia e para sua aferição: 
– Os obstáculos e as dificuldades reais do agente público; 
– A complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público; 
– A circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência; 
– As circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação ou a omissão 
do agente público; 
– E o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento do COVID-
19 e das suas consequências, inclusive as econômicas. 
O texto original já recebeu 200 emendas e, está aguardando para ser votado na Câmara dos 
Deputados. Em seguida será enviado para apreciação do Senado Federal. 
 

CRPS publica portaria com procedimentos para o acolhimento e capacitação dos 
servidores temporários 

O presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS, Marcelo Borsio, levando em 
considerando a finalização do processo relativo ao chamamento público e processo seletivo 
simplificado de temporários, objeto do Edital Conjunto Nº 01/SEPRT/SEDGG/INSS, De 29 de abril 
de 2020; publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (13), a Portaria 11/2020, 
que  estabelece procedimentos para o acolhimento e capacitação dos servidores temporários 
habilitados, para terem exercício nas Unidades do Conselho de Recursos da Previdência Social. O 
procedimento se faz necessário pela necessidade de realizar o recepcionamento e a ambientação 
institucional desses servidores temporários, preparar a capacitação e as rotinas de trabalho a 
serem adotadas pelas diversas Unidades do CRPS. 
Desde modo, as Unidades Julgadoras e a Sede do CRPS convocarão os habilitados dentro das 
vagas disponibilizadas para sua Unidade ou para a Sede e ajustarão com eles data/hora, breve 
por videoconferência, para primeiros contatos de apresentação do CRPS, boas-vindas e demais 
orientações procedimentais. Cabendo ao Presidente da Unidade ou à Chefia de Gabinete da Sede 
do CRPS informar ao contratado a respeito dos cursos na modalidade Ensino à Distância (EAD), 
disponibilizados pela ENAP, bem como definir o período de capacitação de cada contratado, de 



acordo com as atividades que desempenhará e o treinamento em serviço a ser realizado. O 
treinamento à distância será realizado concomitantemente à realização dos trabalhos nas 
Unidades Julgadoras, na Sede do CRPS e no Gabinete de Crise de Diligências. 
A Portaria ainda determina que, dos até quatro contratados por Unidade Julgadora, no mínimo 
dois inativos serão deslocados para as atividades do Gabinete de Crise de Diligências (GCD), cujo 
critério será definido por esta Presidência, podendo haver casos de todos inativos da UJ serem 
deslocados para o Gabinete. A Unidade Julgadora ou Sede do CRPS devem informar à 
Coordenação de Gestão Técnica (CGT) os nomes dos contratados que disponibilizará para o GCD, 
preferencialmente os oriundos do INSS, RPPS ou Previdência Social, permanecendo com os 
inativos das FFAA para as importantes atividades administrativas. 
Vale ressaltar que os contratados de que trata esta Portaria realizarão suas atividades em home 
office (teletrabalho). 
 

 


