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

SINDSEP-MG aciona Reitoria da UFTM e Superintendência da Ebserh, em Uberaba para 
garantir transporte dos trabalhadores de Uberlândia e cidades vizinhas durante 

pandemia do coronavírus 
Os trabalhadores da Ebserh da cidade de Uberlândia e outras localidades da região que trabalham no 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba foram 
surpreendidos hoje, 23/03, com uma decisão da empresa de transporte, que alegava que, em razão da 
pandemia de coronavirus, a partir de hoje não poderia mais fazer o transporte dos trabalhadores. 
Imediatamente o SINDSEP-MG, via Núcleo Regional Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba foi acionado pelos 
trabalhadores. Ao saber que os trabalhadores haviam acionado o Sindicato, a empresa reviu sua decisão, 
informando que o transporte, porém, seria mantido até o dia 05 de abril. Contudo, exigia que todas as 
passagens (de hoje até a referida data) fossem adquiridas hoje. 
A Diretoria do Sindicato enviou um ofício à Reitoria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), 
solicitando que, juntamente com a Superintendência do HC-UFTM, entre em contato com a empresa que 
faz o transporte dos trabalhadores e tente revogar tal decisão, uma vez que os trabalhadores da área de 
saúde estão na linha de frente e são essenciais no combate a pandemia do coronavírus. 
O SINDSEP-MG vai continuar negociando para que os trabalhadores não sejam prejudicados em um 
momento em que são tão necessários ao atendimento da população que necessita dos serviços de saúde. 
Lembramos ainda que tal decisão vai na contramão do inciso V do art. 3º do Decreto 10.282, de 20 de 
março de 2020 que define como serviços públicos e atividades essenciais “ o transporte intermunicipal, 
interestadual e internacional de passageiros...”. 
O SINDSEP-MG coloca ainda à disposição dos trabalhadores da Ebserh (prejudicados com essa decisão), a 
casa onde funciona o Núcleo Regional Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba para que os mesmos se instalem, 
provisoriamente, até que a situação do transporte seja solucionada. 

 
Decreto do governo define serviços públicos e atividades essenciais durante a 

pandemia do coronavìrus 
No dia 20/03, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), o Decreto 10.282 regulamenta a Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, sem como 
seu âmbito de aplicação. Vale lembrar que a Lei nº 13.979, trata das medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 
O referido decreto define uma lista de 36 atividades consideradas essenciais, dentre elas:  
XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares; (CNEN) 
XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; (Anvisa) 
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 
(Funasa/M.Saúde) 
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; (Ministério da Agricultura) 
XVIII - vigilância agropecuária internacional; (Ministério da Agricultura) 
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; (Anac, Antaq e ANTT) 
XXI - serviços postais; (Correios) 
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para 
suporte 
de outras atividades previstas neste Decreto; (Dataprev e Serpro) 
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira; (Receita Federal) 
XXVI - fiscalização ambiental; (Ibama e ICMBio) 
XXXI - cuidados com animais em cativeiro; (Ibama) 



XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e assistência 
social; (INSS). 

 
Coronavírus: servidores da União cobram trabalho remoto de Guedes 

Os servidores públicos federais pedirão, nesta semana, ao Ministério da Economia, regulador do 
funcionalismo, que libere todos os empregados públicos para o trabalho remoto. 
Desde o avanço do coronavírus, causador da Covid-19, o governo federal editou regras para o afastamento 
de grupos de risco, como pessoas acima de 60 anos e doentes crônicos. 
Entre as mudanças preventivas implantadas, está o cancelamento de viagens e a suspensão de eventos e 
reuniões.  
O Ministério da Economia, liderado pelo ministro Paulo Guedes, até abriu brecha, mas cada um dos 195 
órgãos da administração pública deve decidir como irá liberar os servidores. Atualmente, a União tem mais 
de 600 mil servidores na ativa. 
Na prática, poucos aderiram. Agora, os servidores pedirão oficialmente ao governo federal que padronize 
as regras e libere as pessoas de “bater cartão na repartição”. 
O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio 
Ronaldo da Silva, adianta que um documento será entregue a governo pedindo a adesão do teletrabalho. 
“Estamos preparando um documento que enviaremos ao governo com a finalidade de que os servidores e 
trabalhadores do serviço público federal sejam dispensados para fazerem suas atividades de forma remota”, 
explica. 
Sérgio completa. “Na nossa avaliação, exceto os serviços essenciais, como da saúde e vigilância sanitária, 
os demais setores têm que ter flexibilizada as suas atividades presenciais”, conclui. 
O presidente do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, defende a 
padronização. 
“Alguns órgãos liberaram os servidores, mas mantêm a atividade de terceirizados, justamente o grupo mais 
exposto, que toma transporte público e frequenta locais de grande aglomeração, como paradas de ônibus, 
rodoviária, etc”, critica. 
Rudinei acredita que o momento é complicado, mas crê que a administração pública vai padronizar a forma 
como os servidores de diversas áreas manterão suas atividades. 
 
Reclamações 
Uma servidora do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reclama da situação que ela relata 
enfrentar diariamente. Lá, somente empregados do grupo de risco foram dispensados para trabalho 
remoto. 
“No meu departamento, liberaram uma funcionária que está grávida, mas o marido dela continua no 
expediente normal. Como isso pode ser encarado como uma medida preventiva?”, reclama, sob condição 
de anonimato. 
Na semana passada, a movimentação nos órgãos públicos foi intensa em relação ao assunto. A Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) só liberou servidores após uma denúncia na Ouvidoria do 
governo federal. 
A Caixa Econômica Federal e os Correios, por exemplo, já tiveram problemas com a pandemia. Com casos 
confirmados em servidores das estatais, foi necessário isolar partes das estruturas e colocar empregados 
em quarentena. 
 
Versão oficial 
Apesar da resistência dos órgãos, o Ministério da Saúde afirma que existe a previsão de dispensa em 
instrução normativa editada pelo governo. 
 
Pela regra, é possível: 

 Adoção de regime de jornada em turnos alternados de revezamento; 
 Trabalho remoto, que abranja a totalidade ou percentual das atividades desenvolvidas pelos 

servidores ou empregados públicos do órgão ou entidade; 
 Melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a concentração e 

a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho; 
 Flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive dos intervalos 

intrajornada, mantida a carga horária diária e semanal prevista em lei para cada caso. 



A adoção de quaisquer das medidas previstas no caput ocorrerá sem a necessidade de compensação de 
jornada e sem prejuízo da remuneração”, diz a pasta, em nota. 
O ministério conclui. A administração central de gestão e desempenho de pessoal está atuando para 
fornecer aos gestores públicos todas as possibilidades para minimizarmos ao máximo a proliferação do 
vírus, sem, portanto, deixar de prestar os serviços essenciais aos cidadãos. 

 
Congresso discute reduzir salários de servidores em até 20% na crise 

Lideranças do Congresso começaram a debater uma medida para reduzir em até 20% os salários de 
servidores durante a crise provocada pelo avanço do novo coronavírus. A proposta tambem inclui cortes 
nos vencimentos e vantagens dos deputados e senadores. 
A redução temporária da remuneração do funcionalismo ajudaria nas contas públicas num momento em 
que o governo estuda medidas de socorro às famílias e às empresas. 
A ideia em análise, que começou a ser discutida na quinta-feira e avançou ao longo desta sexta-feira, é 
que o corte seja feito em faixas. Para aqueles que ganham até R$ 10 mil, a redução seria de 10%. Para os 
funcionários que ganham mais de R$ 10 mil, o corte seria de 20%. 
Como forma de compensar os servidores, parlamentares avaliam que seria importante manter vantagens 
como auxílio-alimentação. E ainda debatem poupar categorias envolvidas diretamente no combate à 
epidemia. 
Não há decisão final, pois alguns líderes se opõem a pautar o tema neste momento. Mas, segundo 
congressistas a par das conversas informaram à CNN, muitos já apoiam a medida. As conversas têm 
participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. 
A ideia em formulação é incluir funcionários dos três Poderes no corte temporário. Para isso, porém, seria 
necessário que o governo federal concordasse com a redução e enviasse ao Congresso a medida referente 
aos servidores do Executivo. 
O plano que vem sendo debatido teria três fases. Primeiro, o envio de um texto ao Congresso pelo Planalto 
com a previsão de corte de salários nos servidores do Executivo. 
O Congresso, então, acataria a medida, incluindo os funcionários do Legislativo e sugerindo que o 
Judiciário também aderisse. 
A leitura dos parlamentares é que, se o governo decidiu autorizar empresas privadas a reduzir em até 50% 
a jornada e os salários de seus funcionários, o poder público também deve dar uma resposta. 
Além disso, boa parte dos servidores não poderá trabalhar nos próximos meses diante das restrições de 
circulação e orientação de trabalho remoto. 
Parlamentares ainda se mostram céticos sobre a adesão do presidente Jair Bolsonaro ao plano neste 
momento. Mas o Palácio do Planalto já foi avisado sobre as conversas em curso. 

 
Na contramão do mundo, Bolsonaro abandona a classe trabalhadora brasileira 

A incompetência, falta de preocupação com o trabalhador brasileiro e a sua ligação com os ricos nacional 
podem fazer com que Bolsonaro leve o Brasil a um caos social. Depois que a extrema direita política 
brasileira voltou ao poder com o impeachment da ex-presidente  Dilma Rousseff, eles cortaram os 
investimentos públicos, rasgaram os direitos trabalhistas, acabaram com a aposentadoria pública, 
agravaram a crise econômica e aumentaram o número de desempregados devido a adoção da política 
neoliberal. Agora, em meio à crise do novo coronavírus, Bolsonaro resolve contribuir para que os 
trabalhadores sejam abandonados por completo. 
Na contramão de todos os demais países, o presidente editou uma Medida Provisória que permitia a 
suspensão de contratos de trabalho e salários por até quatro meses durante o período de calamidade 
pública. Ou seja, os empresários poderiam mandar seus trabalhadores para casa e eles passariam quatro 
meses sem receber, acumulando ainda mais dívidas do que já tinham. Dívidas que poderão levar anos para 
serem pagas. Após a enxurrada de críticas que recebeu da classe política, de entidades de profissionais da 
área jurídica e na internet, o presidente Jair Bolsonaro decidiu voltar atrás da medida que permitia que 
empresas suspendessem o contrato de trabalho com seus funcionários por um período de quatro 
meses sem a necessidade de pagamento de salário. Tudo o que esse governo tem feito, desde que 
assumiu, é para piorar a vida dos trabalhadores. Se a gente tivesse um governo que nada fizesse, seria mil 
vezes melhor que esse. Parece uma brincadeira de mal gosto. Não acredito que são apenas incompetentes. 
Tem muita maldade e ódio contra a classe trabalhadora por trás de todas as decisões de Bolsonaro e de 
seus ministros.  
Bolsonaro não só dá declarações desastrosas, contribuindo para que todos os investidores mundiais 
desconfiem e retirem seu dinheiro do Brasil, promovendo uma recessão nunca antes vivida no país, mas 



toma decisões e implementa uma agenda que visa o desmonte da nação, como foi prometido por ele em 
jantar nos Estados Unidos da América (EUA), logo após a sua eleição.  
Importante destacarmos que a Inglaterra pretende pagar 80% dos salários dos trabalhadores que ficarão 
em casa e os Estados Unidos discutem uma renda mínima de US$ 1 mil para cada cidadão. Aqui, a 
preocupação com o povo brasileiro é abaixo de zero..  
 
Os servidores públicos não estão a salvo 
Os servidores públicos, obviamente, estão resguardados contra qualquer efeito dessa nefasta  MP 927/20. 
Mas por outro lado, existe um pacote de Propostas de Emendas Constitucionais (PEC’s) que foi enviado 
pelo governo e está tramitando no Congresso muito nocivo aos trabalhadores. Um dos projetos, a PEC 
186/2019, conhecida como a PEC Emergencial, possibilita a redução de 25% da jornada dos servidores 
com a redução dos mesmos 25% dos salários. Ela também proíbe concursos públicos e veda à criação de 
novos cargos públicos e progressão de carreira. 
Já a PEC 187/2019 extingue fundos públicos como o FAT, interrompendo o financiamento nas áreas de 
educação, ciência e tecnologia, trabalho etc; e transfere o superávit financeiro desses fundos para o 
pagamento da dívida pública. Ou seja, retira dinheiro da economia para favorecer os mais ricos que 
possuem os papéis da dívida.  
Por sua vez, a PEC 188/2019 estende a EC 95/2016 (que congela investimentos públicos) para estados e 
municípios; insere a folha de pagamento dos aposentados no orçamento previsto para a saúde e educação, 
reduzindo ainda mais os valores para essas áreas; e extingue o repasse de recursos do Fundo Social do 
pré-Sal para a educação e a saúde. 
A desculpa do Governo é que o Brasil só voltará a crescer caso esses projetos sejam aprovados. É mentira. 
Primeiro falaram que o Brasil cresceria com o congelamento dos gastos públicos, depois com a reforma 
Trabalhista. Em seguida, disseram que isso aconteceria com a reforma da Previdência. E voltam a mentir 
novamente agora. Todo o sacrifício proposto pelo governo é para os trabalhadores que já têm seus salários 
achatados e não podem mais fazer concessões. Isso vai impossibilitar a sobrevivência. Temos que exigir 
uma maior contribuição, em impostos, dos bilionários desse país, taxar as grandes fortunas e cobrar a 
dívida dos sonegadores. 
 


