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

 Servidores se articulam para ampliar pressão pela derrubada de vetos à LC 173 
 A sessão que analisaria nessa quinta-feira, 16, vetos presidenciais foi adiada no Congresso Nacional. Na 
lista está o Veto 17/20 que retira quatro dispositivos da Lei Complementar (LC) 173/20, de auxílio 
emergencial a estados e municípios no combate à pandemia de Covid-19. Ainda não foi anunciada nova 
data para apreciação dos vetos. O Veto 17/20 passará primeiro pelo Senado. Servidores se articulam para 
ampliar a pressão pela derrubada dos vetos à LC 173/20.  
Com salários congelados há mais de três anos, o veto presidencial de Jair Bolsonaro prejudica categorias 
que atuam na linha de frente como peritos, profissionais de limpeza urbana, trabalhadores da educação 
pública e profissionais de saúde.  
 

 
A Condsef/Fenadsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviços Públicos Federal), a Fenasepe 
(Federação Nacional dos Servidores Públicos Estaduais e do Distrito Federal), a Confetam (Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal) e a CNTSS (Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Seguridade Social) somaram forças na divulgação de uma carta a parlamentares pela derrubada do veto 
presidencial. O documento apresenta oito alternativas para superação das crises sanitária e econômica: 

➢ Revogação imediata da Emenda Constitucional 95/2016; 
➢ Suspensão imediata do pagamento da dívida pública; 
➢ Instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF); 
➢ Criação da Contribuição Social sobre Altas Rendas de Pessoas Físicas (CSPF); 
➢ Criação de alíquota adicional extraordinária temporária sobre lucro de instituições financeiras; 
➢ Revogação da isenção de Imposto de Renda de pessoas físicas sobre lucros e dividendos 

distribuídos ou remetidos ao exterior; 
➢ Investimento em assistência social já; 
➢ Realização de concurso público para atendimento do alto contingente de cidadãos necessitados. 

 

Pressão da CUT e sociedade civil organizada derruba MP da fome 
Os trabalhadores e trabalhadoras de todo o país têm um bom motivo para se sentirem aliviados. A Medida 
Provisória nº 927, do governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL), chamada de MP da fome, foi retirada da pauta 
do Senado e não terá mais tempo hábil de ser votada, antes de caducar no próximo domingo (19). 
O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), na noite desta quarta-feira (16). A 
legislação proíbe que o texto de uma MP volte a ser apresentado no mesmo ano em que foi rejeitada.   



Com a desculpa de que somente a flexibilização das regras trabalhistas e a retirada de direitos podem 
ajudar a economia girar, neste momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o governo federal 
queria mais uma vez jogar nas costas do trabalhador a conta e beneficiar somente os empresários. 
A MP mexia no recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), cujos depósitos 
poderiam ser suspensos durante o período de calamidade decretado em razão da pandemia, no pagamento 
de débitos trabalhistas, impunha acordos individuais sobre teletrabalho e fazia mudanças sobre 
antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, feriados e banco de horas, entre outras 
regras.  
Mas, a união da CUT, demais centrais e de diversas entidades do Direito do Trabalho aumentou a pressão 
sobre os senadores, ao demonstrar que o texto da MP era totalmente prejudicial à classe trabalhadora. 
O secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, Valeir Ertle exalta a parceria e o trabalho articulado de todas as 
centrais e entidades civis envolvidas. Segundo ele, a CUT Nacional orientou suas bases estaduais e seus 
ramos, que se reuniram virtualmente com senadores, para debaterem os prejuízos causados pela MP. 
A pressão junto ao Congresso também foi feita por 24 entidades e sindicatos que, antes da votação da MP, 
se uniram ao Fórum Interinstitucional de Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social (FIDS) para 
lançar uma nota conjunta de contrariedade à Medida Provisória 927.  
“Foi um trabalho de convencimento junto aos senadores, de articulação, com as entidades da sociedade 
civil organizada. A luta foi conjunta com associações de juízes, de promotores, advogados, fiscais do 
trabalho e Ministério Público do Trabalho que resultou num desfecho positivo”, comemora Valeir. 
O texto da MP 927 era tão ruim para os trabalhadores que até mesmo senadores conservadores decidiram 
não apoiar o governo. 
“Os senadores, mesmo os que não são do campo progressista, entenderam  nossas razões em pressionar e 
articular contra a retirada dos direitos dos trabalhadores para apenas beneficiar as empresas”, diz Valeir. 
Outras duas medidas altamente prejudiciais chegaram a ser propostas na MP 927. Uma de Bolsonaro e 
outra do relator deputado Celso Maldaner (MDB-SC). As maldades eram tão grandes contra os 
trabalhadores que as duas propostas nem chegaram a ser analisadas pelo Congresso Nacional, que decidiu 
retirá-las do texto antes de ir à votação pelo plenário. 
Pela proposta de Bolsonaro o trabalhador que contraísse a Covid 19 teria de provar que a doença foi 
originária das condições de trabalho para ter direitos ao auxílio-doença, por exemplo. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que a medida é ilegal e o artigo 29 da MP foi retirado pelo governo. 
O relator da MP 927 na Câmara Federal, deputado Celso Maldaner (MDB-SC) tentou ainda incluir na 
Medida Provisória a redução da multa referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na 
hora da demissão do trabalhador de 40% para 20%. 

 
INSS começa a notificar segurados com pendências nos requerimentos 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a notificar os segurados que fizeram algum 
requerimento e que consta algum tipo de exigência. A notificação é automática e aparece no visor do 
smartphone para todos que tenham o aplicativo Meu INSS instalado no aparelho. 
A autarquia também entrará em contato com os segurados que precisam cumprir exigências, por meio de 
ligações da Central 135. Quem receber a ligação será informado da pendência no requerimento e deverá 
fazer o envio da documentação pelo Meu INSS (site ou aplicativo). Nessa fase cerca de 325 mil segurados 
deverão ser contatados por um atendente do Instituto. 
Além da notificação pelo Meu INSS e ligação do 135, cerca de 300 mil segurados também poderão receber 
um SMS com as orientações sobre como proceder para o envio da documentação 
 

Sarampo: prorrogada vacinação de adultos de 20 a 49 anos 
O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o sarampo, da população de 20 a 49 anos. O novo prazo 
de vacinação segue até 31 de agosto, em todo o país. Dados preliminares das Secretarias Estaduais de 
Saúde, registrados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, apontam que desde 
o início da ação (16/3) até o dia 15 de julho, foram vacinadas 3,7 milhões de pessoas nessa faixa-etária. 
Nesta quarta etapa da Mobilização Nacional de Vacinação contra o Sarampo, a população-alvo nesta faixa-
etária totaliza mais de 90 milhões de pessoas. A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a 
vacinação, disponível durante todo o ano na rotina de vacinação dos serviços de saúde do país. 
Para viabilizar a estratégia de vacinação, foram enviadas 4,3 milhões de doses da vacina, além do 
quantitativo para o atendimento de rotina. Também está em andamento a aquisição emergencial de 29 
milhões de seringas e agulhas para apoiar os estados no andamento da operacionalização da vacinação. 



O Ministério da Saúde tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo, 
mesmo com a pandemia da Covid-19 em evidência no país. O sarampo é uma doença grave e de alta 
transmissibilidade. Uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas. 
A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Neste caso, não é 
necessário o contato direto porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa 
infectada. 

 

 
 

Atenção: O debate acontecerá no Facebook do SINTASAÚDE-RJ 
Acesse: https://www.facebook.com/sintsauderj/ 

 
 
 

Prezado (a), servidor (a), mantenha 
seus dados cadastrais atualizados. 
Entre em contato no e-mail: 
cadastrosindsepmg@gmail.com, pelo 
telefone: 0800-283-1033 ou com o 
Núcleo de sua região. 

https://www.facebook.com/sintsauderj/

