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

Vamos pressionar os parlamentares para derrubar os vetos ao PL 39/20 
Na reta final do prazo limite para o Congresso derrubar os vetos do presidente Bolsonaro ao Projeto de Lei 
39/20 - em especial o que exclui as carreiras que estão na linha de frente do combate à pandemia da 
covid-19 do congelamento salarial até dezembro de 2021 – a Condsef/Fenadsef produziu uma carta aberta 
e enviou a todos os parlamentares.  A ideia é conseguir apoio para a derrubada dos vetos do presidente ao 
PL, inclusive o que proíbe reajuste escalonado, uma prática muito comum no setor.  
Agora, chegou a vez de cada servidor fazer a sua parte. Você pode participar enviando também 
essa carta (abaixo). Faça a sua parte, participe! Vamos encher a caixa de mensagem desses parlamentes. 
Essa pressão virtual é muito importante! 
 
Excelentíssimos e Excelentíssimas parlamentares, 
Não é nenhuma novidade a Vossas Excelências que existe um debate sobre a redução ou congelamento 
salarial dos servidores públicos, particularmente em torno da chamada Reforma Administrativa. Por mais 
que a discussão seja conhecida, acreditamos que novos elementos devam ser postos para que esta decisão 
seja tomada com consciência e responsabilidade. Trata-se de uma escolha que acompanhará Vossas 
Excelências por toda a trajetória política dos senhores e das senhoras. 
A balança comercial brasileira, somando Indústria Extrativa, Indústria de Transformação, Agropecuária e 
outros setores empresariais, registrou superávit de US$ 1,599 bilhão e corrente de comércio de US$ 6,309 
bilhões, na segunda semana deste mês de junho/2020. 
O número de bilionários brasileiros incluídos na lista da Forbes não para de crescer. Desde que começou a 
ser publicada anualmente no Brasil, toda nova edição anuncia mais um novo bilionário, quase sempre 
donos de empreendimentos familiares e hereditários, enriquecidos com a exploração de trabalhadores. 
As empresas estatais, apesar do risco de privatização, seguem gerando riqueza para o país. Neste início de 
2020, as reservas internacionais brasileiras acumulavam mais de US$ 350 bilhões, valor suficiente para dar 
auxílios emergenciais dignos a todos que precisem, além de ajudar micro e pequenas empresas. 
Também vale lembrar que, das despesas brasileiras, o maior gasto – único que não entrou na Emenda 
Constitucional 95 e segue em crescente – é o pagamento de juros e amortizações da dívida pública, 
destinados aos bilionários que todos conhecemos. 
Enquanto isso, brasileiros estão sem dinheiro. Os serviços públicos serão seu único socorro, mesmo que os 
servidores corram risco de vida durante a pandemia. O problema do país não é o servidor, que já está há 
mais de 3 anos sem reajustes, com salários desvalorizados diariamente. A culpa da crise é a proteção que 
o governo dá aos bilionários enquanto a população sofre; é não taxar as grandes fortunas e as heranças; é 
não liberar as reservas econômicas do país; é não revogar o Teto de Gastos para que a população possa 
ter mais acesso a serviços de direito; é seguir pagando juros da dívida pública que acabam em bancos 
privados de nomes estampados na revista Forbes; é entregar empresas estatais lucrativas para as figuras 
bilionárias do Brasil. 
É justo reduzir o salário de quem está na linha de frente da batalha contra o novo coronavírus? E a palavra 
é reduzir porque, com a desvalorização, é isso que o congelamento faz: corta em montes. A previsão é de 
que, até 2026, servidores públicos federais percam metade do poder de compra por congelamentos 
acumulados e possibilidade de redução de 25% da jornada de trabalho, proposta contida na PEC 
Emergencial em tramitação do Senado. Promover arrocho em momento de crise não é o recomendável 
pelos economistas. 
Em vez de atacar os direitos e salários dos trabalhadores, sejam eles da iniciativa privada ou da 
administração pública, os caminhos para superação da crise é: 

➢ Revogação imediata da Emenda Constitucional 95/2016; 



➢ Suspensão imediata do pagamento da dívida pública; 
➢ Instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF); 
➢ Criação da Contribuição Social sobre Altas Rendas de Pessoas Físicas (CSPF); 
➢ Criação de alíquota adicional extraordinária temporária sobre lucro de instituições financeiras; 
➢ Revogação da isenção de Imposto de Renda de pessoas físicas sobre lucros e dividendos 

distribuídos ou remetidos ao exterior; 
➢ Investimento em assistência social já; 
➢ Realização de concurso público para atendimento do alto contingente de cidadãos necessitados. 

Prezados(as) Senadores(as) e deputados(as), derrubem o veto 17/2020 que retira quatro dispositivos da 
Lei Complementar 173/20. Pelo bem dos trabalhadores(as), pelo bem do Brasil, é inaceitável reduzir ou 
congelar salários. 
  
Respeitosamente, 
Direção Nacional 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 
 

LISTA DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DE MINAS GERAIS 
 

DEPUTADO PARTIDO EMAIL 

Aécio Neves PSDB dep.aecioneves@camara.leg.br 

 

Alê Silva PSL dep.alesilva@camara.leg.br 

André Janones AVANTE dep.andrejanones@camara.leg.br 

Áurea Carolina PSOL dep.aureacarolina@camara.leg.br 

Bilac Pinto DEM dep.bilacpinto@camara.leg.br 

Charlles Evangelista PSL dep.charllesevangelista@camara.leg.br 

Delegado Marcelo Freitas PSL dep.delegadomarcelofreitas@camara.leg.br 

Diego Andrade PSD dep.diegoandrade@camara.leg.br 

Dimas Fabiano PP dep.dimasfabiano@camara.leg.br 

Domingos Sávio PSDB dep.domingossavio@camara.leg.br 

Dr. Frederico PATRIOTA dep.dr.frederico@camara.leg.br 

Eduardo Barbosa PSDB dep.eduardobarbosa@camara.leg.br 

Emidinho Madeira PSB dep.emidinhomadeira@camara.leg.br 

Enéias Reis PSL dep.eneiasreis@camara.leg.br 

Eros Biondini PROS dep.erosbiondini@camara.leg.br 

Euclydes Pettersen PSC dep.euclydespettersen@camara.leg.br 

Fábio Ramalho MDB dep.fabioramalho@camara.leg.br 

Franco Cartafina PP dep.francocartafina@camara.leg.br 

Fred Costa PATRIOTA dep.fredcosta@camara.leg.br 

Gilberto Abramo REPUBLICANOS dep.gilbertoabramo@camara.leg.br 

Greyce Elias AVANTE dep.greyceelias@camara.leg.br 

Hercílio Coelho Diniz MDB dep.herciliocoelhodiniz@camara.leg.br 

Igor Timo PODE dep.igortimo@camara.leg.br 

Júlio Delgado PSB dep.juliodelgado@camara.leg.br 

Junio Amaral PSL dep.junioamaral@camara.leg.br 

Lafayette de Andrada REPUBLICANOS dep.lafayettedeandrada@camara.leg.br 

Léo Motta PSL dep.leomotta@camara.leg.br 

Leonardo Monteiro PT dep.leonardomonteiro@camara.leg.br 

Lincoln Portela REPUBLICANOS dep.lincolnportela@camara.leg.br 

Lucas Gonzalez NOVO dep.lucasgonzalez@camara.leg.br 

Luis Tibé AVANTE dep.luistibe@camara.leg.br 

Marcelo Aro PP dep.marceloaro@camara.leg.br 

Margarida Salomão PT dep.margaridasalomao@camara.leg.br 

Mário Heringer PDT dep.marioheringer@camara.leg.br 

Mauro Lopes MDB dep.maurolopes@camara.leg.br 

Misael Varella PSD dep.misaelvarella@camara.leg.br 

Newton Cardoso Jr MDB dep.newtoncardosojr@camara.leg.br 

Odair Cunha PT dep.odaircunha@camara.leg.br 

Padre João PT dep.padrejoao@camara.leg.br 

Patrus Ananias PT dep.patrusananias@camara.leg.br 



Paulo Abi -Ackel PSDB dep.pauloabiackel@camara.leg.br 

Paulo Guedes PT dep.pauloguedes@camara.leg.br 

Pinheirinho PP dep.pinheirinho@camara.leg.br 

Reginaldo Lopes PT dep.reginaldolopes@camara.leg.br 

Rodrigo de Castro PSDB dep.rodrigodecastro@camara.leg.br 

Rogério Correia PT dep.rogeriocorreia@camara.leg.br 

Stefano Aguiar PSD dep.stefanoaguiar@camara.leg.br 

Subtenente Gonzaga PDT dep.subtenentegonzaga@camara.leg.br 

Tiago Mitraud NOVO dep.tiagomitraud@camara.leg.br 

Vilson da Fetaemg PSB dep.vilsondafetaemg@camara.leg.br 

Weliton Prado PROS dep.welitonprado@camara.leg.br 

Zé Silva SOLIDARIEDADE dep.zesilva@camara.leg.br 

Zé Vitor PL dep.zevitor@camara.leg.br 

 

SENADOR PARTIDO EMAIL 

Antonio Anastasia PSD sen.antonioanastasia@senado.leg.br 

Carlos Viana PSD sen.carlosviana@senado.leg.br 

Rodrigo Pacheco DEM sen.rodrigopacheco@senado.leg.br 

 

Governo culpa funcionalismo público por “pobreza” e diz que privatização vai reduzir 
‘toma lá, dá cá’ 

Documento, intitulado "a reconstrução do Estado", foi produzido pela secretaria de "desestatização", 
comandada pelo bilionário Salim Mattar, e traça um plano de privatização e desmonte do Estado no 
período pós-coronavírus 
Uma apresentação de Power Point feita pela secretaria de privatização, comandada pelo bilionário Salim 
Mattar, disponibilizado no site do Ministério da Economia no sábado (20) faz um cálculo para culpar o 
“custo do funcionalismo” e a “má alocação de recursos” pela “desigualdade e pobreza” no Brasil. 
“Nós vamos na direção da liberal democracia. Nós vamos abrir a economia e vamos privatizar”, diz frase de 
Paulo Guedes, que se encontra na tarde desta segunda-feira (22) com Bolsonaro. 
O documento, intitulado “a reconstrução do Estado”, traça um plano de privatização e desmonte do Estado 
no período pós-coronavírus, com uma série de empresas a serem vendidas, e lista como “vantagens da 
desestatização” “acabar com o corporativismo, a corrupção, os privilégios e reduzir o ‘toma lá, dá cá'”. 
“Precisamos reduzir este estado gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para os pagadores de 
impostos que interfere na vida do cidadão e do empreendedor”, diz uma frase destacada de Mattar na 
apresentação. 
Entre os dados apresentados apenas nos governos Lula e Dilma Rousseff, no período de maior crescimento 
do país houve aumento no número de empresas estatais, que chegou a 154 – 20 delas vendidas pelo 
governo golpista de Michel Temer. 
O documento ainda traça um comparativo entre o aumento de empregos nas empresas estatais e o 
número de greves. Nos governos petistas, houve aumento do quadro de funcionalismo público – 
decorrente principalmente da estrutura em educação, com novas universidades públicas e saúde – com o 
menor número de greves. 
 

Proibição de concurso público até dezembro de 2021 é contestada no STF 
 A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6465, com pedido de medida cautelar, contra dispositivo da 
Lei Complementar (LC) 173/2020 que proíbe, até 31/12/2021, a realização de concurso público nos níveis 
federal, estadual, distrital e municipal, em razão da pandemia da Covid-19.  
O inciso V do artigo 8º da norma permite a seleção apenas para as reposições decorrentes de vacâncias de 
cargos efetivos ou vitalícios. A Fenafisco alega que, ao disciplinar sobre regime jurídico de servidores 
públicos, a lei viola a iniciativa reservada privativamente ao chefe do Poder Executivo.  
A entidade ressalta que o enorme déficit de servidores públicos fiscais tributários, em muitos estados, 
atingiu a proporção de 50%. Segundo a federação, alguns estados não realizam concursos públicos desde 
a década de 1990, outros desde o início dos anos 2000, e que isso tem impacto na arrecadação tributária. 
Outro argumento é que a norma atenta contra a autonomia administrativa de estados e municípios.  
A ação foi distribuída por prevenção ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ADI 6447, em que o 
Partido dos Trabalhadores (PT) questiona dispositivos da mesma lei que proíbem a concessão de reajustes 



para servidores públicos federais, estaduais e municipais e determinam o congelamento da contagem do 
tempo de serviço para fins de adicionais até 31/12/2021. 
 

Ferramenta irá computar casos de assédio no serviço público 
A Articulação Nacional de Carreiras Públicas (ARCA) e a Associação dos Funcionários do Ipea (Afipea) 
lançam amanhã (23), o “Assediômetro”, uma página na internet onde serão computados os casos de 
assédio institucional no serviço público. 
O lançamento do site acontecerá durante uma live na página da Arca no Facebook. Como tema “Assédio 
institucional no setor público: riscos à democracia e à cidadania”, a live discutirá tanto as práticas de 
assédio quanto as eventuais implicações jurídicas. 
Assim, o Assediômetro foi criado para demonstrar a amplitude de um conjunto de discursos, falas e 
posicionamentos públicos, bem como imposições normativas e práticas administrativas, realizado ou 
emanado (direta ou indiretamente) por dirigentes e gestores públicos localizados em posições hierárquicas 
superiores, e que implica em recorrentes ameaças, cerceamentos, constrangimentos, desautorizações, 
desqualificações e deslegitimações acerca de determinadas organizações públicas e suas missões 
institucionais e funções precípuas. 
 
 
 
 
 


