
B
o

le
ti

m
 d

o

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

  
Aumento da remuneração de militares cria atrito com equipe econômica 

O aumento da remuneração dos militares por meio da criação de cargos exclusivos para a categoria chamou 
a atenção da área econômica, que questionou os militares sobre as mudanças. Em documento, o Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI), comandado pelo general Augusto Heleno, responde a várias perguntas 
sobre esse ponto, feitas pelo Departamento de Modelos Organizacionais do Ministério da Economia. 
“Verifica-se aumento significativo quanto aos valores de remuneração. Tendo em vista que a inflação 
acumulada nos últimos dez anos foi de 61,81%, seria possível informar se foi utilizado algum índice de 
reajuste de valores? Haveria memória de cálculo?” questiona a área econômica. A pasta observou, a partir de 
detalhes técnicos da remuneração, que os valores propostos, principalmente para os Cargos Comissionados 
Militares (privativo a oficiais), “correspondem a até 88% dos valores de soldos atuais de militares”. 
Na resposta, o GSI não apresentou cálculos, mas defendeu a necessidade de “corrigir distorções” entre os 
valores pagos a ocupantes de cargos civis e as remunerações a militares. “A diferença entre os valores é, em 
média, de 600% a mais, no caso dos servidores civis”, afirmou o órgão em nota técnica. 
O GSI admite que os valores propostos “não dizem respeito a qualquer índice de reajuste ou recomposição 
das perdas inflacionárias”, mas reforça que o objetivo é “corrigir a enorme disparidade entre as 
remunerações das tipologias existentes na Presidência da República, Vice-Presidência da República e no 
Ministério da Defesa”. 
 
Para os servidores civis, congelamento salarial 
Enquanto o governo acena com aumento da remuneração dos miliares, os servidores civis amargam anos 
sem qualquer tipo de reajuste, congelamento de salário até dezembro de 2021, entre outros ataques.  
Há tempos o funcionalismo público tem sido alvo de ataques por parte do governo, como se os responsáveis 
pelas mazelas econômicas do país fossem as despesas de pessoal com servidores públicos, que têm 
envidado imensurável esforço para suportar o desmonte que vem sendo feito desde o início de 2019, 
sobretudo a partir da Reforma da Previdência. 
O congelamento de salários no atual cenário significa, nada menos, que a redução indireta dos vencimentos, 
sobretudo dos servidores públicos federais que desde 1º de março sofreram aumento de desconto em seus 
contracheques em razão do aumento da alíquota previdenciária. 
É por isso que temos de nos mobilizar e pressionar os parlamentares a derrubarem o veto presidencial 

 
Brasil é único país que quer privatizar para pagar dívida 

A privatização de estatais, que o ministro da Economia Paulo Guedes ameaça anunciar em breve, foi criticada 
pelo ex-banqueiro de investimentos Eduardo Moreira e pela auditora fiscal e coordenadora da Auditoria 
Cidadã da Dívida Maria Lúcia Fatorelli em live realizada na manhã desta segunda-feira, 20. Segundo os 
debatedores, o governo está sacrificando sua população enquanto beneficia bancos privados através do que 
Fatorelli chama de "Sistema da Dívida". 
Sob o argumento liberal de vender estatais para aumentar arrecadação do Estado, Paulo Guedes evidencia a 
serviço de quem está a gestão econômica do presidente Jair Bolsonaro. "Nenhum país paga suas dívidas, 
países gerenciam suas dívidas, mas o Brasil argumenta que é necessário vender tudo para pagar dívida. Vai 
privatizar tudo e, no final, vai ter dívida mesmo assim, porque é um sistema. Temos que mudar essa lógica e 
pensar em desenvolvimento. A dívida é impagável", destacou Moreira. Para ele, o urgente neste momento é 
realizar investimento em assistência social, mas o governo prioriza a política monetária que infla os bancos. 
 
Recursos públicos represados 
Auditora da Receita Federal, Fatorelli relembrou que o Congresso Nacional validou o Estado de Calamidade 
Pública em março e, em seguida, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, aprovou R$ 1,2 trilhão 



para bancos destinarem em empréstimos para micro e pequenas empresas. Esse montante, entretanto, não 
chegou onde deveria chegar. 
"O que aconteceu com esse trilhão e duzentos? Paulo Guedes mesmo assumiu que ficou empossado nos 
bancos. Seiscentos mil pequenos negócios fecharam no País porque não tiveram acesso ao dinheiro. O 
recurso empossado, entretanto, ficou sendo remunerado. A despesa para remunerar esse trilhão é maior do 
que o gasto com auxílio emergencial que foi criticado por tantos", explicou Maria Lúcia. 
Para a especialista, os bancos não quiseram conceder empréstimos com suas próprias reservas que têm em 
caixa. "Os bancos não fazem seu papel. Esses dias saiu notícia de um empresário que precisava de uma 
quantia pequena, algo em torno de R$ 100 mil [que é considerado um valor pequeno no mundo 
empresarial]. O banco o obrigou a fazer empréstimo do dobro do solicitado para investir o restante em título 
de capitalização. Ou seja, mesmo usando dinheiro do governo, os bancos ainda empurram seus produtos", 
apontou a auditora, lamentando que o trilhão liberado pelo Banco Central deveria ter sido canalizado para os 
pequenos negócios. 
 
Investimento é urgente 
Enquanto o Brasil destina mais de um trilhão por ano para pagamento de juros e amortização da dívida, a 
população sofre com a falta de investimentos no setor público, que estão congelados desde 2016, por efeito 
da Emenda Constitucional 95. A pandemia de Covid-19 evidenciou o caos de uma sociedade sem serviços 
públicos amplos, operantes e de qualidade. 
Respondendo argumentos liberais que chamam de "gasto" qualquer investimento público, Eduardo Moreira 
destacou que esse dinheiro nunca é perdido. "Cada centavo que vai para o Bolsa Família volta para a 
economia", afirmou, criticando o "Orçamento de Guerra", que permite ao Banco Central "virar lixão de 
papelada podre". 
Maria Lúcia Fatorelli concordou com a avaliação: "O Banco central vai poder comprar papel podre estrangeiro 
e vai usar dinheiro público para isso. Vão gerar dívida pública, privatizando tudo, Petrobrás, Casa da Moeda, 
áreas estratégicas. Estão liberando trilhões para papel podre e sacrificando as finanças públicas, as gerações 
futuras, a educação brasileira e o patrimônio público." 
A matéria do Orçamento de Guerra é questionada no Supremo Tribunal Federal por 
sua inconstitucionalidade, com o agravante de ter tido redações diferentes aprovadas no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados. A Condsef/Fenadsef repudia a remuneração de bancos privados e o Sistema da 
Dívida operado pelo Banco Central. A entidade apresentou ao Congresso Nacional oito alternativas para 
superação das crises sanitária e econômica, que não prejudicam trabalhadores. 
 

INSS vai reabrir agências sem garantias de segurança para servidores e segurados 
O anúncio da reabertura das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no dia 3 de agosto, 
enquanto a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, continua acelerada no país, preocupa e 
revolta os representantes dos trabalhadores do Instituto, que consideram não ser hora de o governo federal 
acabar com o isolamento social, e também porque decisão dos gestores levou em consideração mais a 
política do que as questões técnicas. 
Além disso, a direção do INSS ainda não tem uma lista das agências com condições de segurança para a 
volta ao trabalho sem riscos de contaminação com a Covid-19 para os servidores e a população. 
A decisão de reabrir as agências do INSS é política por que a abertura das agências segue a determinação do 
governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL), que sempre menosprezou os efeitos da pandemia, e não leva em 
consideração a curva pandêmica no Brasil, onde estados de regiões como a Sul e a Centro-Oeste seguem 
batendo recordes de casos e óbitos. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) consideram que a queda por 
pelo menos três semanas no número de casos e óbitos é absolutamente relevantes antes de se tomar a 
decisão de volta ao trabalho presencial ou a reabertura do comércio, que Bolsonaro nunca quis que 
fechasse.  
Levando em consideração o que dizem as autoridades da área da saúde, entendemos que não é hora de 
abandonarmos o isolamento social. Isso é um risco para todos, população, servidores, estagiários e 
terceirizados do órgão. 
De acordo com a direção do INSS, as primeiras atividades presenciais nas agências serão as que não podem 
ser feitas remotamente, como perícia médica e a avaliação social. Os conselhos federais de Medicina e de 
Serviço Social não autorizam a telemedicina, nem atendimento remoto. 
A decisão não leva em consideração questões técnicas porque ignora que a pressão da sociedade sobre os 
serviços represados, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, não é de responsabilidade dos 
servidores do INSS e, sim, dos profissionais da Perícia Médica Federal. E os médicos peritos não compõem 



mais o quadro de pessoal do INSS. Eles estão subordinados à Subsecretaria de Perícia Médica Federal, que é 
subordinada a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Essa demanda reprimida depende desta área e 
não dos servidores do INSS que atuam nas agências. 
Além disso, a pandemia acabou sendo favorável para o desrepresamento dos benefícios que não dependem 
da perícia médica. O teletrabaho aumentou a produtividade dos servidores porque em casa eles têm 
condições de trabalho mais favoráveis do que no próprio INSS.  
 
Como será a reabertura 
O INSS tem 20.269 mil servidores ativos. Destes, 13.172 mil estão em trabalho remoto. Entre março e junho, 
218 servidores do órgão foram diagnosticados com Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A 
reabertura das agências tem potencial para aumentar ainda mais o número de vítimas entre os trabalhadores 
e trabalhadoras que vão atender o público. 
Isso porque, também volta a ser presencial o atendimento de seguros que precisam cumprir exigências, 
como entrega de documentos solicitados em casos de pedidos e processos contra o órgão em andamento.  
 
Falta vontade política para manter o teletrabalho e evitar contágio com o coronavírus 
Há outras maneiras de garantir o atendimento aos beneficiários sem colocar a vida dos servidores e da 
população em risco. Mas isso depende de vontade política do INSS e, consequentemente, do governo 
federal, que até agora não fez um gesto sequer para melhorar a vida de trabalhadores e trabalhadoras da 
ativa ou aposentado. Mas o governo quer abrir tudo a qualquer custo. 
 

 
O ministério do Meio Ambiente vem se apresentando um dos principais inimigos de quem quer, 
de fato, preservar a natureza. Contrário à demarcação de terras indígenas e favorável à 
exploração irresponsável, Ricardo Salles -  recentemente acusado pelo MPF de ter interferido 
nas estruturas de fiscalização do Ibama -e Bolsonaro formam uma dupla que vem buscando o 
enfraquecimento de órgãos de fiscalização como o Ibama e o ICMBio. 
Portarias publicadas em Maio e Junho pelo Ministério do Meio Ambiente criam  
“posicionamentos jurídicos” para a área ambiental, abrindo caminho para o engavetamento de 
multas por crimes contra a natureza e para “passar a boiada” em parques nacionais e outras 
Unidades de Conservação. 
Editadas sem consulta pública ou informações sobre como foram construídas, as normativas 
permitem que o ministro Ricardo Salles e o presidente do ICMBio, o coronel da Polícia Militar de 
São Paulo, Homero Cerqueira, passem por cima de atribuições de procuradores federais e criem 
entendimentos jurídicos particulares sobre temas que vão desde ações sobre crimes ambientais 
à gestão de parques nacionais.  

 

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. 


