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

Entenda como o salário dos servidores pode interferir na prorrogação do auxílio 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o gasto da União para continuar com o auxílio 
emergencial por mais dois meses ultrapassaria R$ 99 bilhões, o que exigiria um corte de salários de todos 
os servidores federais para fazer frente à despesa.  
O presidente Jair Bolsonaro ventilou a ideia de que parlamentares cortassem salários para manter o 
benefício. Rodrigo Maia disse que o custo da medida seria superior ao eventual corte nos contracheques de 
deputados e senadores.  
Ainda, o presidente da Casa informou que, para que a conta se aproximasse do valor necessário para 
cobrir o pagamento do auxílio emergencial, seria necessária uma proposta com apoio de todos, inclusive do 
ministro da Economia Paulo Guedes e do Judiciário, para que salários acima de R$ 15 mil, por exemplo, 
fossem cortados.  
“O que eu disse foi que, se essa é a proposta dele, deveria vir com o apoio de todos os servidores federais. 
Do Executivo, do presidente, dos seus ministros. Dos servidores todos, que ganham acima de um 
determinado valor, R$ 10 ou R$ 15mil, e todos aqueles que não estejam diretamente envolvidos no 
enfrentamento ao coronavírus, como profissionais da área da saúde, entre outros”, disse Maia em 
entrevista à Rádio Gaúcha. 
Na manhã da última terça-feira (9), Bolsonaro disse que manteria o auxílio emergencial por mais dois 
meses caso deputados e senadores aceitassem reduzir seus salários.  
No entanto, Maia salientou que a proposta apenas para deputados e senadores não seria o bastante, 
sendo que os salários dos congressistas somam, durante o ano, cerca de R$ 220 milhões.  
Mesmo havendo a redução total, o que não está em debate, faltariam ainda mais de R$ 99 bilhões, já que 
o pagamento do benefício custará cerca de R$ 100 bilhões.  
“Não vejo isso como opção, porque o ministro Paulo Guedes já disse que não há essa necessidade, o poder 
Judiciário tem muita dificuldade nesse assunto, e parte da Câmara também tem essa dificuldade. Então, se 
o presidente quiser fazer essa proposta, tem que fazer reunindo os Poderes em uma mesa, sentar e 
organizar”, afirmou Rodrigo Maia. 
 

Governo tem verba para auxílio emergencial sem precisar sacrificar ainda mais o 
servidor 

O auditor federal de Finanças e Controle e secretário executivo do Unacom Sindical, Bráulio Santiago 
Cerqueira, aponta nove motivos do porquê não é uma boa ideia financiar a prorrogação do auxílio 
emergencial com corte de salários de servidores públicos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, voltou a defender o debate sobre redução salarial de servidores que ganham a partir de R$ 10 mil. 
Para Cerqueira, além do governo ter verba para arcar com a prorrogação do pagamento do auxílio 
emergencial para atender trabalhadores mais vulneráveis, sacrificar ainda mais o servidor público vai na 
contramão do que atividade econômica necessita no momento.  
O governo federal vem defendendo reduzir o valor de R$ 600 do auxílio pela metade. Economistas ouvidas 
pela CUT Nacional criticaram a medida e alertam que isso deve aprofundar e dificultar a saída da crise. 
Para Débora Freira, mestra e doutora em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, todos ganham com o 
auxílio emergencial. Desde família de baixa renda até as de mais alta que se beneficiam indiretamente do 
aquecimento da economia, além do próprio governo que tem parte do valor do auxílio de retornado em 
impostos.  
A análise corrobora com os pontos defendidos por Cerqueira, também mestre em Economia pela Unicamp. 
"Em um trimestre, o custo estimado da renda emergencial é de R$ 152,6 bilhões. Em contraste, o caixa do 
governo federal em abril dispunha de R$ 1,2 trilhão", sinaliza o especialista. "Além disso, no primeiro 



semestre deste ano, em razão da valorização do dólar, as reservas internacionais depositadas no Banco 
Central geraram um lucro próximo de R$ 500 bilhões, que mediante alteração de lei ordinária (Lei 
13.820/2019) pode ser transferido ao governo federal para financiar gastos emergenciais na crise", 
aponta.  
 
Reforma Tributária 
Além de apontar que a redução salarial de servidores públicos sem necessidade seja uma escolha 
ideológica, Cerqueira sinaliza que a economia com essa redução será inócua. "Não representará nem 1% 
do gasto do governo com a crise", destaca. Para o auditor de finanças, não é o corte de salários de 
servidores que irá promover justiça distributiva, mas em uma reforma tributária solidária que desloque a 
tributação do consumo, dos mais pobres para a renda e riqueza dos mais ricos.  
Enquanto o setor público já perdeu bilhões em investimentos com a Emenda Constitucional (EC) 95/16 e 
servidores já foram sacrificados com a reforma da Previdência, que aumentou em até 22% a cobrança de 
alíquotas, e com o PLP 39/20 que congela não apenas salários, mas uma série de direitos adquiridos de 
milhões nas esferas federal, estadual e municipal, grandes empresários devem bilhões em impostos. Em 
comercial financiado pela Fiesp, a entidade que representa o empresariado tenta colocar população contra 
servidores públicos, que estão com salários congelados há mais de três anos.  
Na contramão dos argumentos que apontam servidores como "privilegiados" e responsáveis pelo 
desequilíbrio nas contas públicas, levantamentos mostram que só no agronegócio, 50 empresas devem 
mais de R$ 200 bilhões ao Estado. Hoje, a Receita Federal apontou que o dono da Havan, o empresário 
Luciano Hang, sonegou quase R$2,5 milhões em contribuição previdenciária.  
A propaganda da Fiesp desvia o problema real: a injustiça nada tem a ver com a remuneração dos 
servidores públicos. A suposta falência das contas do Estado, declarada à exaustão pelo ministro da 
Economia Paulo Guedes, também não é culpa desses trabalhadores.  
Enquanto o Brasil ultrapassa as 41 mil vítimas da Covid-19 e servidores vem sendo cada vez mais 
demandados, propostas de mais ataques e arrochos são criminosas, inclusive para toda a população que 
depende de atendimento público no País. 
 

Nomear genro de Silvio Santos para a pasta das Comunicações é imoral 
O presidente Jair Bolsonaro baixou a Medida Provisória 980, que desmembra o Ministério das Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações e recria o Ministério das Comunicações. Para assumir a pasta, ele 
indicou o deputado Fábio Faria (PSD-RN), que é casado com a filha de Silvio Santos, do SBT, a 
apresentadora Patrícia Abravanel. 
“A indicação torna ainda mais evidente o fisiologismo e a imoralidade do ato do presidente da República. 
Bolsonaro coloca na direção do Ministério responsável por controlar e fiscalizar as concessões de rádio e 
televisão e, também, por distribuir verbas publicitárias do governo federal, uma pessoa que está 
diretamente vinculada a uma concessão”, afirma em nota divulgada nesta quinta (11) o Fórum Nacional 
Pela Democratização da Comunicação (FNDC). 
“Está claro que os reais motivos do presidente Jair Bolsonaro para ter desmembrado os dois ministérios 
não têm relação com a adoção de políticas para o setor, mas visa usar a estrutura do Estado para angariar 
apoio político e ampliar sua base no Congresso Nacional com o chamado ‘Centrão’ e beneficiar de forma 
indevida aliados, no caso um concessionário de rádio e televisão”, diz o FNDC. 
“Está evidente que a nomeação de Fábio Faria representa flagrante conflito de interesse no exercício dessa 
função. Além disso, pode caracterizar tráfico de influência e improbidade administrativa por parte do 
presidente da República”, destaca ainda o Fórum. Confira a íntegra da nota: 
Na noite desta quarta-feira, 10/6, fomos surpreendidos pela edição da Medida Provisória nº 980 alterando 
a estrutura organizativa do governo federal para recriar o Ministério das Comunicações e o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Assim como a sua extinção, a recriação do Ministério não veio acompanhada de qualquer debate do atual 
governo sobre uma política pública para a área da Comunicação que motivasse o desmembramento, não 
há nenhuma sinalização de qual o planejamento e os objetivos que se pretende alcançar com o novo 
órgão. 
Além do desmembramento, a MP fez outra alteração na estrutura do governo, tirou a Secretaria Especial 
de Comunicação Social (SECOM) da Secretaria de Governo da Presidência da República e a subordinou ao 
recém criado Ministério das Comunicações. 
Está claro que os reais motivos do presidente Jair Bolsonaro para ter desmembrado os dois ministérios não 
têm relação com a adoção de políticas para o setor, mas visa usar a estrutura do Estado para angariar 



apoio político e ampliar sua base no Congresso Nacional com o chamado “Centrão” e beneficiar de forma 
indevida aliados, no caso um concessionário de rádio e televisão. 
É a tal “velha política” em ação. São os movimentos do presidente para tentar sair do isolamento político e 
impedir que propostas para seu afastamento avancem no Congresso Nacional. 
Além disso, Jair Bolsonaro já anunciou o novo ministro, o deputado federal pelo PSD/RN, Fábio Faria, que é 
marido da apresentadora e uma das filhas de Silvio Santos, Patrícia Abravanel. A indicação torna ainda 
mais evidente o fisiologismo e a imoralidade do ato do presidente da República. 
Bolsonaro coloca na direção do Ministério responsável por controlar e fiscalizar as concessões de rádio e 
televisão e, também, por distribuir verbas publicitárias do governo federal, uma pessoa que está 
diretamente vinculada a uma concessão. 
Está evidente que a nomeação de Fábio Faria representa flagrante conflito de interesse no exercício dessa 
função. Além disso, pode caracterizar tráfico de influência e improbidade administrativa por parte do 
presidente da República, conforme disposto no artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa: “Os 
agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são 
afetos”. 
É de conhecimento público que o SBT tem sido amplamente beneficiado por medidas do governo federal 
desde a gestão de Michel Temer. A emissora tem realizado em várias oportunidades, proselitismo político 
para defender propostas do governo, como no caso da Reforma da Previdência, deu espaço 
desproporcional durante as eleições presidenciais ao candidato Jair Bolsonaro, e recentemente deixou de 
veicular de forma discricionária e por ordem direta de Silvio Santos uma edição inteira de seu telejornal 
para evitar um tom crítico ao presidente da República. Tais atitudes estão em total desacordo com as 
obrigações e regras das concessões públicas, que vedam explicitamente o proselitismo e censura prévia. 
Também é importante destacar que, com a ida da Secom para o Ministério das Comunicações, também a 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC) passa a estar subordinada a esta pasta, num momento em que está 
na pauta do governo a privatização da empresa. 
O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação defendeu em vários documentos o retorno do 
Ministério das Comunicações. No entanto, condenamos veemente a medida de Bolsonaro, que cria uma 
estrutura que já nasce aparelhada por interesses privados e em desacordo com os princípios da 
moralidade, impessoalidade e legalidade previstos na Constituição Federal. 
São Paulo, 11 de junho de 2020 
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
 

SINDSEP-MG em defesa dos servidores 
Servidor público, o momento atual tem provocado grandes 
prejuízos. Mas, estamos mantendo nosso compromisso de luta 
pela categoria. Somos contra qualquer desmonte do 
funcionalismo e contra as propostas que congelam o salário. 
Iremos lutar veemente para garantir a derrubada do veto 
17/2020 oriundo da Lei Complementar 173/2020, sancionada no 
dia 27 de maio pelo presidente da República, que decretou o 
congelamento de salários e direitos dos servidores públicos de 
todo o Brasil, como contrapartida exigida ao socorro financeiro 
da União aos estados e municípios. 
O congelamento de salários significa, nada menos, que a redução 
indireta dos vencimentos. Causando um severo prejuízo à vida 
funcional de cada um dos servidores. 

  



2º Encontro Virtual dos Trabalhadores da CNEN 
Hoje, segunda-feira, 15/06, às 14h, os trabalhadores da CNEN 
realizam o 2º Encontro Virtual. Na pauta, os descontos nas 
gratificações e adicionais já estão sendo calculados com previsão 
de ocorrerem já no próximo salário. Inclusive o desconto já 
apareceu na prévia do contracheque. 
Outro ponto a ser discutido será o retorno das atividades normais 
da CNEN, antes previstas para retornarem até 30/06, mas que 
foram novamente adiadas. 
 

 
Atenção, filiados (as), 

Essa live será transmitida simultaneamente no facebook do SINDSEP-MG! Participem! 


