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

 Federais constroem unidade e apontam Dia Nacional de Lutas para setembro 
Mais de 300 representantes de servidores federais do Executivo, Legislativo e Judiciário fecharam com 
unidade nessa sexta-feira, 14, o seminário do Fonasefe (Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais). Em três dias de intensos debates, a categoria consolidou um calendário  de ativ idades 
que aponta um Dia Nacional de Lutas para a 2a quinzena de setembro. A defesa dos servidores e serviços 
públicos e a luta contra a reforma Administrativa devem nortear as discussões. O objetivo é ampliar o 
diálogo na construção de unidade com servidores estaduais, municipais e movimentos da sociedade civ il 
organizada.  
"Temos muitas tarefas para fazer, luta para executar, unidade para construir e um governo para derrotar", 
resumiu Davi Lobão, do Sinasefe, um dos coordenadores do seminário. O secretário -geral da 
Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva, informou que a direção da entidade tem reunião já nessa 
terça, 18, para definir data de uma plenária nacional da maioria do Executivo Federal. As resoluções do 
seminário vão estar na pauta.  
A Condsef lembrou também que a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público deve re alizar um ciclo  de 
debates para tratar temas de interesse do setor público. A reforma Administrativa que Rodrigo  Maia vem 
defendendo e essa semana ganhou fôlego com a ampla divulgação de um estudo falacioso do Instituto 
Millenium, que deturpa dados sobre servidores e serviços públicos, está no centro dessas discussões.  
O secretário-geral da Confederação convocou o Fórum a participar do ciclo de debate da Frente 
Parlamentar que acontece também na terça, 18, às 14 horas. "Ou é Bolsonaro destruindo o  setor púb lico  
ou somos nós", frisou. "É preciso incluir parlamentares nesse debate em defesa dos serviços públicos e 
construir uma grande mobilização. A hora de tirar esse governo que está destruindo direitos e a v ida dos 
brasileiros é agora", defendeu. 
A Condsef/Fenadsef já assinou dois pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Já são mais de 50  que 
seguem ignorados pelo presidente da Câmara dos Deputados aguardando análise.  
 
Sem servidores não há políticas públicas 
Além da Condsef/Fenadsef e o Sinasefe participaram do seminário o Sinait, CNTSS, Assibge, Fenajufe, 
Andes-SN, Fasubra, Sinal, Asfoc, Fenasps e outras entidades com representantes de todo o Brasil. A CUT e 
CSP-Conlutas também marcaram presença e vão integrar a construção do Dia Nacional de Lutas em defesa 
dos serviços públicos.  
Uma das tarefas imediatas das entidades será retomar os fóruns estaduais que unificam a classe 
trabalhadora. O desafio é construir uma unidade ampla e mobilizar outros setores da sociedade. Os 
estados terão autonomia para decidir as ações e formato de atividade do Dia Nacional de Lutas, sempre 
levando em conta as limitações e recomendações de autoridades sanitárias em função da pandemia de 
Covid-19. Plenárias setorais das categorias que deverão acontecer já na 1a quinzena de setem bro devem 
apontar a data da atividade nacional.  
 
Reforço na comunicação 
Além disso, uma campanha unificada desenvolvida pelo Fonasefe em defesa dos servidores e serviços 
públicos deve ser construída e amplamente divulgada em redes sociais impulsionando a comunicação das 
entidades com os servidores e com a sociedade. 
Além de desmistificar a reforma administrativa, combater privatizações e derrotar a política ultraneo liberal 
conduzida pelo governo Bolsonaro, a campanha visa esclarecer a sociedade da importância dos servidores 
para o Estado de bem estar social garantido pela Constituição. Sem servidores públicos não há po líticas 
públicas de qualidade será um dos nortes dessa campanha.  



Greves sanitárias em defesa da vida e contra retorno ao trabalho presencial imposto pelo governo a muitos 
setores da administração pública não estão descartadas. Nesse sábado, a Condsef/Fenadsef realiza 
encontro setorial com servidores da Educação e da Cultura. 
O Iphan publicou Portaria essa semana no Diário Oficial da União convocando servidores para retorno no 
próximo dia 21. Em diversos estados a categoria já aprovou greve sanitária e continuidade do 
teletrabalho pela segurança e vida dos servidores e também da população. A pandemia ainda está fo ra de 
controle e o retorno ao trabalho é considerado prematuro e perigoso. Já são mais de 106 mil v ítimas da 
Covid-19 no Brasil.  

 
Setor público faz nova 'ofensiva' à reforma administrativa 

Com a discussão sobre a reforma administrativa de volta à cena, o funcionalismo prepara mais uma 
'ofensiva' e apresentará um novo estudo que trata do tema. A tentativa é de "desmistificar" alguns 
discursos que, segundo as categorias, atacam os servidores e não aprofundam o debate. Desta vez, 
o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Serviço Público vão falar sobre os aspectos que envolvem a gestão e avaliação de desempenho no setor.   
Representantes do serviço público têm abordado recorrentemente esse assunto, já que é uma das medidas 
defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e seus técnicos. E a criação de um mecanismo que 
avalie com frequência a produtividade dos funcionários públicos federais está no bojo da reforma elaborada 
pelo governo Bolsonaro. A ideia da equipe econômica é equiparar, ou, ao menos, aproximar as regras da 
iniciativa privada às do setor público. 
Por isso, os servidores querem destacar a complexidade do assunto e tratarão disso no 'Sexto Caderno da 
Reforma Administrativa', que será lançado pelo Fonacate e a frente em evento virtual na quinta-feira. Esse 
novo estudo traz uma longa exposição da professora do Departamento de Administração e do programa de 
pós-graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações da Universidade de Brasília (UNB). 
"Não somos contra (medir a produtividade), mas avaliações de desempenho no setor público precisam ser 
bem construídas. Nossa nova publicação chama atenção para isso e evidencia a complexidade dessa 
medida", declarou Rudinei Marques, presidente do Fonacate. 
Marques chamou atenção para as diferenças entre os setores privado e público , e defendeu que não há 
como igualar os parâmetros de cada um. "Não se pode adotar a mesma lógica que move a iniciativa 
privada, pois o Estado não visa ao lucro. fica claro que não dá para tratar esse assunto com pressa e 
superficialidade, como vem sendo feito por alguns", disse. 
 
Preocupação é de se evitar perseguição política 
Uma das preocupações levantadas por diversas entidades é de que as avaliações podem acabar abrindo 
espaço para "perseguições" de cunho político. E o tema está diretamente ligado à garantia da estabilidade.  
Representantes do setor ressaltam que o funcionário público está a serviço do Estado, da sociedade, e não 
de um governo. Por isso, para evitar represálias, para se criar um mecanismo de avaliação de desempenho 
é preciso discussão e assegurar formas de coibir atos que puniriam o servidor por motivos pesso ais e 
políticos. 
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, Israel Batista (PV-DF) já declarou à 
coluna que acompanhará o assunto de perto: "Queremos participar da discussão e que a reforma não crie 
mecanismos discricionários para avaliar desempenho. Precisam ser técnicos, ou serão usados para 
perseguição política a servidores". 
 
'Reforma foca no encolhimento do Estado' 
Outros estudos, elaborados por especialistas no tema, já foram apresentados pelo Fonacate e a frente. O 
primeiro deles, intitulado 'Reforma administrativa do governo federal: contornos, mitos e alternativas', 
aponta o que consideram equívocos. Os especialistas alegam que a proposta de reforma do Executivo "tem 
como foco a redução de despesas às custas do encolhimento  do Estado e da precarização do emprego no 
setor público". 
O documento foi elaborado pelo mestre em Economia, Bráulio Cerqueira, e o doutor em Desenvolvimento, 
José Celso Cardoso, integrantes do Fonacate. E propõe medidas para "uma reforma republicana e 
democrática, voltada para um serviço público efetivo e de qualidade".  

 

INSS vai gerir regime de Previdência dos servidores, diz presidente da autarquia 
Prevista na reforma da Previdência, a unificação dos regimes previdenciários do funcionalismo público 
federal e dos trabalhadores da iniciativa privada já começou a ser estudado pelo Ministério  da Economia. 



Em audiência com servidores, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolim, 
afirmou que a autarquia será a responsável pela gestão desse novo sistema unificado.  
Segundo representantes da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores da Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social (Fenasps) presentes na reunião virtual, Rolim afirmou que já existe 
aprovação do Ministério da Economia para que o INSS seja o responsável pela unidade gestora única. O 
presidente da autarquia informou ainda que haverá um projeto de lei para incluir demais poderes dentro 
deste projeto e transformar o INSS em uma autarquia especial. 
— No primeiro momento, nós devemos fazer a centralização da administração indireta do Poder Executivo . 
Enquanto isso, vai se trabalhar um projeto de lei para incluir os demais poderes. Nesse projeto, a gente vai 
estruturar o INSS dentro do conceito de governança padrão de unidades gestoras, se tornando uma 
autarquia especial, tendo um conselho com participação igualitária dos servidores, como prevê a lei,  para 
ser unidade gestora única — disse Rolim durante a audiência. 
Em nota, o INSS informou que a Emenda Constitucional nº 103 (reforma da Previdência) estabelece o 
prazo até novembro de 2021 para a União implantar o órgão ou entidade gestora única do regime próprio  
de previdência dos seus servidores. 
"O Ministério da Economia criou Grupo de Trabalho para analisar as medidas necessárias e propor 
alternativas. O GT já concluiu seu trabalho. Todavia ainda há decisões a serem tomadas a nível do  Poder 
Executivo para que a discussão prossiga. Portanto, não há detalhes que possam ser informados nesse 
momento", esclareceu a autarquia. 
Diretor da Fenasps, Djalter Rodrigues afirmou que a categoria considera positiva a escolha do INSS como 
órgão gestor do regime único de Previdência. 
— O INSS hoje é quem entende do assunto de Previdência Social no país, e segundo o presidente 
Leonardo Rolim, a ideia é que se transforme em uma carreira de estado, como a Receita Federal. O INSS 
passaria a ser um fiscalizador dos recursos que saem da União, com uma carreira independente. Para os 
servidores, é uma excelente notícia. 
De acordo com ele, a mudança geraria um aumento de demanda para o órgão, tornando ainda mais 
necessária a realização de novos concursos. No entanto, é possível que haja um remanejamento de 
servidores dos outros órgãos, que já trabalham no setor de pessoal, para integrar a equipe do INSS.  
 

Renda Brasil será enviado junto com corte de gasto 
O governo quer atrelar a discussão do Renda Brasil, programa pensado para substituir o  Bo lsa Família, à 
proposta para antecipar medidas de ajuste como forma de cumprir o teto de gastos, regra que impede que 
as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. 
Será apresentado aos parlamentares programas considerados ineficientes pelo  governo (como o  abono 
salarial) e privilégios (como “penduricalhos” nos salários do funcionalismo) que podem ser cortados para 
garantir mais verba para o novo programa assistencial de baixa renda, pensado para compensar o  fim do 
auxílio de R$ 600. A proposta é que a discussão se dê ao mesmo tempo para agilizar a definição  de um 
programa que garanta uma renda básica sem furar o teto. 
Para isso, ao mesmo tempo, devem ser apresentadas medidas para desvincular (retirar os “carimbos”), 
desindexar (remover a necessidade de conceder automaticamente reajustes) e desobrigar o pagamento de 
parte de despesas no Orçamento, proposta apelidada de “DDD”.  
O aumento do valor do benefício do substituto do Bolsa Família dependerá da extensão das medidas para 
abrir espaço no teto de gastos, regra que, na prática, não permite que aumentos da arrecadação sozinhos 
financiem o programa. 
É preciso cortar despesas. Hoje, o benefício médio pago a cada família é de R$ 189,21. A proposta inicial 
do governo era elevar o valor para um patamar mais próximo de R$ 250. 
A postergação do auxílio emergencial de R$ 600 até o final do ano, com valor menor, estaria inserida nessa 
mesma negociação. A vantagem, segundo fontes, é que o “ônus e bônus” político  estariam inseridos no 
mesmo debate. 
A negociação começou a ser costurada na reunião da quarta-feira do presidente Jair Bolsonaro com 
lideranças políticas, na qual, pelo menos publicamente, foi firmado um compromisso com a 
responsabilidade fiscal. 
 

Calendário Virtual de Atividades 
➢ 21/08 - Encontro Nacional dos servidores do Meio Ambiente/Dnocs; 

➢ 22/08 - Encontro Nacional dos servidores do Ministério da Economia. 


