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Mesmo antes de fechar ACT 2019/2020 servidores da Conab já debatem novo ACT 

O desrespeito com que o Governo Jair Bolsonaro trata os servidores federais se torna evidente pela falta de 
negociação com as diversas categorias. O caso da Conab é um exemplo de tudo que uma gestão que está à 
frente de um país não deve fazer. A falta de acordo entre o Governo e os funcionários do órgão para 
assinatura do novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) fez com que o ACT anterior fosse prorrogado por 11 
vezes.  
O resultado disso é que, mesmo sem fechar o acordo deste ACT, os empregados da Conab se organizam 
para debater a pauta de reivindicações do ACT 2020/2021. Isso porque a data-base da Conab é 1º de 
setembro e os passos para buscar o processo de negociações já devem começar. 
A Fenadsef, entidade que representa legitimamente a categoria, publicou um edital nacional convocando os 
sindicatos filiados a realizarem assembleias de base em todo o Brasil até o dia 31 de julho. As assembleias 
podem ser organizadas e realizadas virtualmente conforme estabelece a Lei 14.010/20. Aqui, em Minas 
como existem trabalhadores da Conab em todo o estado, o SINDSEP-MG vai tentar realizar uma 
assembleia única com os trabalhadores. 
A negociação do ACT anterior, que teve início em junho de 2019, não avançou em nada e a situação só 
piorou com a chegada da pandemia do novo coronavírus.  
Uma das estatais na mira do governo Bolsonaro para ser privatizada, a Conab é estratégica para fomento de 
políticas públicas que garantem segurança alimentar aos brasileiros. No entanto, o atual governo não parece 
se preocupar com a alimentação da população. Em 2019, a Conab fechou 27 armazéns responsáveis por 
controle de preços, combate à fome, proteção a pequenos agricultores e atuação em casos de desastres 
ambientais, entre outras políticas sociais. 
É uma falta de respeito enorme e isso está se repetindo com todas as categorias de servidores. Só temos 
uma escolha: nos unirmos e partirmos para o enfrentamento a este governo com o apoio ao impeachment 
contra o presidente Jair Bolsonaro. Porque já sabemos, mesmo antes das eleições, que este governo faria de 
tudo para promover o desmonte do serviço público e privatizar o que pudessem, passando os serviços para a 
iniciativa privada.  
 

 Fonacate questiona no STF dispositivos da LRF que proíbem reajustes aos servidores públicos 
O Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate) ingressou nesta quinta-feira (16) como amicus curiae na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 6.450, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), para 
alegar a contrariedade dos art. 7º e 8º da Lei Complementar (LC) n. 173, de 27 de maio de 2020, que 
alterou dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e proibiu reajustes aos servidores públicos.  
Para Larissa Benevides, assessora jurídica do Fonacate, na condição de legítimo representante de cerca de 
200 mil servidores públicos, o Fórum tem o dever de aportar elementos hábeis para demonstrar a 
inconstitucionalidade dos dispositivos da LC n. 173/2020 que impõe o congelamento das remunerações do 
funcionalismo.  
“Não bastassem as violações de ordem material, o normativo padece de vício de iniciativa, pois não cabe ao 
Senado propor projeto de lei para dispor sobre o regime jurídico de servidores do Executivo, do Judiciário e 
do Ministério Público”, ressaltou a advogada.  
A amicus curiae destacou que “o exame da questão constitucional adentra tema sensível e de extrema 
importância, pois está relacionado à ordem social, à segurança jurídica e aos princípios constitucionais 
basilares do ordenamento jurídico, em especial os princípios da irredutibilidade vencimental, da separação 
dos Poderes e da autonomia federativa”.  
 

 
 



Vitórias e derrotas na agenda trabalhista do governo Bolsonaro 
O Senado Federal ao retirar da pauta de votação o PLV 18/2020, oriundo da MP 927/2020, que dispõe sobre 
mudanças nas relações de trabalho em função do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, 
representou mais uma vitória para os trabalhadores no Congresso Nacional. 
A MP 927, que perde a validade no dia 19 de março, domingo próximo, está definitivamente enterrada pelo 
Congresso Nacional, para o bem dos trabalhadores, que viam mais alguns de seus direitos na iminência de 
serem destroçados pelo governo Bolsonaro. 
E, para entender melhor toda agenda colocada para votação desde o início da atual legislativa em 2019, o 
Diap sistematizou um placar com vitorias e derrotas, sendo totais ou parciais, nas 10 principais propostas de 
interesse dos trabalhadores e servidores examinadas no Congresso Nacional. 
 

Vitória dos trabalhadores 
1. Contribuição sindical - MP 873/2019, que não foi votada pelas duas Casas do Congresso Nacional, teve 
seu prazo de validade expirado em 28/06/2019.  A medida, publicada em 1º de março, reforça as mudanças 
já determinadas pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017) ao tentar impedir o desconto em folha 
salarial da contribuição sindical, que passaria a ser feita através de boleto bancário encaminhado à residência 
do empregado ou à sede da empresa. 
 
2. Liberdade Econômica - MP 881/2019 transformada na Lei nº 13.874/2019, conhecida como Lei da 
Liberdade Econômica, teve durante sua tramitação mudanças na tentativa de introduzir a autorização do 
trabalho aos domingos e feriados, sem necessidade de permissão prévia do poder público e a revogação da 
Lei nº 4.178/1962, que veda a abertura de bancos e outros estabelecimentos de crédito aos finais de 
semana. Portanto, ameaçava a jornada de trabalho dos bancários, que garante folga aos sábados. 
 
3. Carteira de Trabalho Verde e Amarelo - MP 905/2019, publicada em 12/11/2019, além de instituir o 
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, buscava implementar uma nova reforma trabalhista com diversas 
alterações e inovações relevantes também nas legislações previdenciária e tributária. Aprovada na Câmara 
dos Deputados, e sem consenso no Senado Federal, a MP caducou em 20/04/2020. 
 
4. Manutenção do Emprego e da Renda - MP 936/2020, convertida na Lei nº 14.020/2020, 
diferentemente do texto original enviado pelo  governo, durante a tramitação na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, foi aprovada com mudanças relevantes nas regras que permitiram melhorar a participação 
dos sindicatos nos acordos e convenções coletivas e na compensação para os trabalhadores da redução de 
salários e da jornada de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho durante o estado de calamidade 
pública relacionada ao coronavírus. 
 
5. Contratação temporário no serviço público - MP 922/2020, que buscava ampliar regras de 
contratação temporária no serviço público, perdeu a validade em 29/06/2020. O texto da medida provisória 
permitia a contratação dos servidores para várias áreas como, por exemplo, para contratação de professores 
substitutos e o suprimento de demandas excepcionais para aperfeiçoamento de médicos na área de atenção 
básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

Derrota dos trabalhadores 
1. Extinção do Mistério do Trabalho e Emprego - a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego 
através da MP 870/2019, convertida na Lei nº 13.844/2019, que reorganizou a estrutura administrativa do 
governo federal, conforme vinha anunciando o presidente durante o período de transição de governo. Ela foi 
publicada em edição extra do Diário Oficial da União, no dia 01/01/2019. 
 
2. Reforma da previdência - Aprovada no Congresso Nacional, a reforma da previdência que tramitou 
como PEC 6/2019, foi promulgada como Emenda Constitucional 103, mesmo com mudanças importantes que 
afetavam as pessoas mais vulneráveis, trabalhadores rurais e professores, dentre outros assuntos, a reforma 
trouxe enorme retrocesso com a perda de direitos tanto para trabalhadores, servidores, aposentados e 
pensionistas ao pedir o benefício previdenciário. 
 
Em tempo: O Veto ao PLP 39/2019 condicionou a ajuda a estado e municípios à proibição de aumento para 
servidores até 2021. Deputados e senadores incluíram no texto a possibilidade de excetuar algumas 
carreiras, entre elas a de saúde e segurança, mas o presidente vetou esse trecho. A Condsef/Fenadsef, a 
Federação Nacional dos Servidores Públicos Estaduais e do Distrito Federal (Fenasepe), a Confederação dos 



Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Seguridade Social (CNTSS) se uniram e elaboraram uma carta, enviada aos parlamentares, defendendo a 
derrubada do veto presidencial. Na carta, os servidores apresentam alternativas ao congelamento de salários 
e ao desmonte do serviço público brasileiro. Entre ela, a revogação imediata da Emenda Constitucional 
95/2016, a suspensão imediata do pagamento da dívida pública e a instituição do Imposto sobre Grandes 
Fortunas. 
 

 
I GENOCÍDIO I 
Os povos indígenas nunca correram tantos riscos quanto agora. Isso porque, infelizmente, temos um 
presidente que não concorda com o estatuto indígena, acha que não tem que demarcar terra e que os 
indígenas devem ser integrados à sociedade. Se isso for adotado em larga escala no país, como pretende o 
governo, por meio da Funai, será o integracionismo genocida.  
No início do ano, Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto pelo qual pretende autorizar inúmeras 
atividades econômicas em terras indígenas, como mineração e agricultura até com o uso de sementes 
transgênicas. 
As garantias constitucionais dos indígenas estão sob ameaça no governo Bolsonaro. Barrar essas e outras 
ameaças tem sido uma questão de vida ou morte para as comunidades indígenas. 
Além das mudanças na legislação, os indígenas agora se veem pressionados com a pandemia do novo 
coronavírus. Não há consenso sobre o número geral de vítimas da doença.  De acordo com a Secretaria de 
Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, são 187 mortes. Mas  levantamento da Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (Apib), aponta 453 mortos. 
A Funai alega estar adotando medidas urgentes e necessárias para que os indígenas estejam protegidos. Mas 
o que temos hoje é um completo descompasso entre as necessidades indígenas e a direção da Funai.  
O governo, mesmo tendo ciência da situação, não traçou previamente um plano de contigência para a 
pandemia. A negligência afeta os indígenas de forma mais intensa, tendo em vista a fragilidade estrutural 
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) e a maior vulnerabilidade em relação ao vírus. 
Não bastasse sua atuação problemática no combate e na prevenção ao coronavírus nas aldeias brasileiras, a 
Funai virou palco de disputas políticas dentro do governo Bolsonaro. 
Isso porque o Órgão está disputando espaço com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do 
Ministério da Saúde, para ver quem “se sai melhor” no que diz respeito às medidas de apoio aos Povos 
Indígenas. Esta situação tem causado problemas de articulação no trabalho dos dois órgãos, resultando em 
prejuízo para quem deveria ser o foco dessas ações – os Povos Indígenas.  
O GENOCÍDIO PRECISA PARAR! 
Não seja conivente com a tentativa de assassinato de nossos povos tradicionais, em curso.  
#ForaBolsonaro! 
#BolsonaroGenocida  
#NaoEscuteBolsonaro 

 

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. 


