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

Fenadsef questiona Conab sobre cancelamento indevido de progressões e promoções 
A Fenadsef enviou ofício ao diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
Guilherme Soria Bastos Filho, questionando a decisão da empresa de suspender todas as contagens de 
tempo que concedem direitos e vantagens a partir de 28/05/20 até 31/12/21. A decisão parte de uma 
interpretação equivocada da Lei Complementar (LC) 173/20, de auxílio a estados e municípios, e que 
impõe congelamento salarial a milhões de servidores. 
Redação contida no artigo 8º da lei pode lançar dúvidas sobre o alcance dessa proibição para concessão de 
direitos como progressão funcional ou mesmo gratificações previstas em leis específicas. A assessoria 
jurídica da Condsef/Fenadsef elaborou um estudo com esclarecimentos sobre a aplicabilidade LC 173/20. A 
análise jurídica aponta que direitos expressamente previstos em leis publicadas antes da declaração de 
calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 não podem ser obstruídos.  
A partir não só da leitura jurídica, mas também de nota técnica do próprio Ministério da Economia, a 
vedação de concessão de progressões e promoções não cabe na interpretação da LC 173/20. Por isso, a 
Fenadsef cobra da Conab a manutenção e continuidade da contagem de tempo. A expectativa é de que a 
situação se resolva administrativamente.  
A orientação da assessoria jurídica é que os empregados observem qualquer bloqueio feito pela 
Administração Pública da concessão de direitos assegurados em leis e planos de carreira existentes antes 
da LC 173/20. Uma vez identificados, é importante que se procure as assessorias jurídicas locais de seus 
sindicatos. Uma análise da situação individual  será feita para que, desse modo, medidas para reverter a 
situação possam ser adotadas.  
 

Governo remaneja 1,3 mil gratificações temporárias de servidores 
O governo federal remanejou 1,3 mil Gratificações Temporárias das Unidades dos Sistemas Estruturadores 
da Administração Pública Federal (GSISTE) pagas a servidores. As mudanças afetam seis ministérios, além 
de institutos e fundações federais. 
O valor máximo da gratificação para cargo de nível superior é de R$ 3.158, calculado com base na 
remuneração do servidor, desde que o total não exceda de R$ 12.526,00 (remuneração + gratificação). 
Os ministérios da Comunicação, da Educação, da Infraestrutura, da Defesa, do Meio Ambiente e a 
Advocacia-Geral da União (AGU) perderam gratificações. 
A portaria editada nesta quarta-feira (22/7) altera o anexo de uma outra medida, publicada em agosto de 
2017. No ano passado, o texto já havia sido mudado. Ao longo do tempo, a quantidade de gratificações 
pagas caiu. Passou de 1.408 em 2017, para 1.436 em 2019 e, por fim, chegou a 1.308 em 2020 — queda 
de 8% no último ano. 
Entre as motivações para as trocas foi a ida da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania 
para o do Turismo, em novembro do ano passado. O órgão, criado após a extinção do Ministério da 
Cultura, ficava na pasta da Cidadania. 
Em outro caso, foi feito remanejamento para órgãos que já aderiram o TransformaGov, programa de 
modernização da gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal, como a AGU, MMA e 
MEC, por exemplo. 
A portaria publicada pelo Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira é assinada pelo o secretário de 
Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert. 
 

Novo imposto do governo pode prejudicar caixa da Previdência, avalia Dieese 
“O governo Bolsonaro caminha do nada para lugar nenhum”. Assim definiu a primeira fase da reforma 
tributária, apresentada pela equipe econômica do governo federal, nesta terça-feira (21), o diretor técnico 



do Dieese, Fausto Augusto Junior. O projeto propõe a unificação do PIS e da Cofins em um tributo sobre 
valor agregado, com o nome de Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e alíquota de 12%. 
Fausto Augusto também chama a atenção para a destinação da Contribuição sobre Bens e Serviços, já que 
o PIS e o Cofins integravam o orçamento da seguridade social. “Os impostos vão para o caixa geral da 
União, enquanto as contribuições são vinculadas a alguma área. Com a ideia do governo de acabar com a 
previdência, a gente precisa saber para onde vai a CBS”, alertou. 
A ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, é dividir o projeto de reforma tributária em quatro partes. 
Entretanto, com a primeira mudança voltada à simplificação, o especialista do Dieese não acredita que o 
governo apresente uma reforma que beneficie os mais pobres. 
 “O conjunto da reforma ainda é muito incipiente, porque é dividido em quatro fases, mostrando que o 
governo não tem uma proposta clara sobre essa reforma tributária. Só se fala sobre imposto sobre 
consumo, sem abordar o imposto de renda ou sobre grandes fortunas”, criticou Fausto, em entrevista 
à Rádio Brasil Atual. 
O objetivo inicial da equipe de Guedes é buscar a simplificação do sistema tributário atual, criando um 
tributo de fácil preenchimento e recolhimento. A segunda parte dessa “reforma” buscará a simplificação do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a terceira, sobre o Imposto de Renda para Pessoa Jurídica 
(IRPJ). 
 
Troca de nomenclatura 
“Esse novo imposto é só uma troca de nomenclatura, o que mostra que o governo não vai mexer no 
imposto de renda. Se estivessem interessados numa reforma efetiva, eles diminuiriam essas contribuições 
para um lado da sociedade. Portanto, ele caminha do nada para lugar nenhum”, acrescentou o diretor 
técnico do Dieese. 

 
Em fevereiro desse ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que alterava a estrutura regimental do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A medida 10.252/2020 extinguiu diversos 
programas voltados para assentados, quilombolas e comunidades extrativistas e de agricultores familiares.  
O decreto é mais um ataque do governo para desmontar um modelo de desenvolvimento pensado para a 
soberania alimentar, como fez ao extinguir os ministérios de Desenvolvimento Agrário e Desenvolvimento Social 
e os conselhos de participação da sociedade civil. Hoje, mais de 70% dos alimentos que compõem a cesta 
básica da população do país são provenientes da agricultura familiar e dos assentamentos da reforma agrária.  
O decreto de Bolsonaro alterou  profundamente as competências do Incra, também prevendo a extinção do 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), uma das maiores políticas públicas de educação 
em vigência há 20 anos.  
Apesar da trajetória pautada na defesa da reforma agrária e da agricultura familiar como ferramentas de 
desenvolvimento para o país, o Incra vive um dos seus momentos mais críticos na gestão do governo Bolsonaro.  
O órgão se encontra em uma situação de sucateamento com a falta de transportes, equipamentos e pessoal. O 
que causa uma verdadeiro apagão na realização dos projetos de reforma agrária no Brasil com os desmandos 
de Jair Bolsonaro.  
Em favor dos interesses de latifundiários e grileiros de terra, o presidente tem proposto mudanças na legislação, 
inviabilizado as parcerias entre autarquias como o Ibama e universidades públicas, retirado recursos do Incra e 
promovido o esvaziamento de suas funções. 
Precisamos lutar contra o desmonte promovido por Bolsonaro e fortalecer a defesa da soberania brasileira, do 
combate a pobreza, dos direitos dos servidores e pela qualidade dos serviços públicos.  
Por justiça social e reforma agrária! 



 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONSITAS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDSEP-MG -, CNPJ nº 23.848.492.0001/75, convoca todos os empregados da 

Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, lotados no Estado de Minas Gerias, para participarem da Assembleia 

Geral Extraordinária, na modalidade virtual, conforme disposto na Lei 14.010 de 10 de junho de 2020, a ser 

realizada no dia 27 de julho de 2020 (2ª feira), às 09 (nove) horas, em primeira convocação e às 10 

(dez) horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na plataforma Zoom para discutir e 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Construção e aprovação da Pauta de Reivindicações para ser apresentada à Conab para celebração do Acordo 

Coletivo de Trabalho/ACT– 2020/2021; 

2. Eleição de representantes dos empregados da Conab para participarem da Plenária Nacional da FEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL-FENADSEF, conforme dispõe o art. 16, incisos III, 

IV e alínea “c”, do Estatuto da FENADSEF, que terá como objetivo eleger e nomear a Comissão Nacional de 

Negociação da FENADSEF para discutir Acordo Coletivo de Trabalho/ACT – 2020/2021; 

3. Outorga de poderes à FENADSEF para negociar as Cláusulas e condições do Acordo Coletivo de Trabalho/ACT 

– 2020/2021 (que terá a vigência de 01/09/2020 a 31/08/2021), com assistência da Comissão Nacional de 

Negociação da FENADSEF, que será eleita em plenária a ser realizada por meio virtual em data a ser definida. 

4. Instalação de Assembleia em caráter permanente enquanto perdurarem as negociações; 

5. Autorização para o SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONSITAS DO 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDSEP-MG -, e para a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF, entidade sindical legalmente constituída com registro 

sindical, CNPJ 22.110.805/0001-20, sediada no Setor Bancário Sul Quadra 1, bloco K, Ed. Seguradoras, 3º andar, 

Salas 308/314, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70093-900, entabularem o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT dos 

empregados da Conab referente ao período2020/2021, nos termos da decisão judicial proferida no último dia 

22/05/2019, que reconhece a legitimidade da FENADSEF para representar os empregados da Conab em todo 

território nacional. 

6. Autorização para ingresso de dissídio coletivo ou quaisquer outras medidas administrativas e/ou judiciais em 

defesa dos direitos e interesses dos empregados da Conab, bem como solicitar a mediação do TST, em caso de 

impasse total ou parcial das negociações com a Conab acerca do ACT 2020/2021. 

 

Para participar da assembleia virtual, os trabalhadores da Conab lotados nas regiões Leste, Norte, Central e Belo 

Horizonte deverão se credenciar até o dia 24/07 (6ª feira) enviando e-mail para nleste.sindsepmg@gmail.com, 

debora.assessornorte@hotmail.com, nucleocentral.sindsepmg@hotmail.com ou pelos telefones (33) 3522-1551/0800-

031-3282; (38) 3222-1014/0800-032-3283 e (38) 3721 1812/0800-095-1812 (esse válido para Região Central e Belo 

Horizonte) informando nome completo, local de trabalho, matrícula, número de whatsapp e/ou endereço de e-mail. 

Com essas informações, no dia e hora marcados, o sindicato irá encaminhar por e-mail e/ou whatsapp o link da 

assembleia geral virtual pela plataforma Zoom. 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2020. 

Rafael Campos das Dores 

Diretor da Secretaria de Administração e Finanças – SINDSEP-MG 
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