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Novo diretor técnico operacional da CeasaMinas quer agilizar processo de privatização 
O contador e mestre em economia Ivagner Ferreira é o novo diretor técnico operacional das Centrais de 
Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas). O novo diretor informa que já conhece a Ceasa e relembra o 
tempo em que trabalhou no entreposto.  
Ivagner Ferreira foi indicado para o cargo pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados. “Nosso objetivo, se possível, é agilizar o processo de privatização, em discussão desde o ano 2000 e 
que agora deve sofrer uma aceleração”, informa.  
O diretor técnico operacional destaca que a CeasaMinas é considerada como uma cidade e que precisa de um 
“prefeito”, para prover energia elétrica, água e manutenção. “Tudo o que faz uma cidade funcionar, é o que faz 
a nossa diretoria!”.  
Avaliando a importância do momento em que assumiu o cargo, Ivagner Ferreira tem a expectativa de que todos 
conseguirão sair dessa situação bem melhores como pessoas e como profissionais. “Assumi no auge de uma 
crise profunda, mas posso afirmar que, pela minha experiência, é depois do caos que as pessoas ficam 
melhores. Depois das guerras mundiais, terremotos e crises pessoais, sempre vem uma situação que irá nos 
beneficiar”. 
A privatização, Sr. Ivagner, só vai gerar benefícios aos empresários e ao governo! E como ficam os 
trabalhadores? E os pequenos produtores (agricultura familiar) que utilizam a CeasaMinas para escoar sua 
produção? E a segurança alimentar da população mineira? 
 

TST reafirma Fenadsef como representante legítima de empregados da Conab 
Não é de hoje que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vem dificultando o processo de 
negociações que envolvem a empresa e seus empregados, legitimamente representados pela Fenadsef. No ano 
passado, a empresa se recusou a cumprir acórdão unânime do TRT-10, que reconheceu a Fenadsef como 
legítima representante dos seus empregados, emperrando o início das negociações do ACT 2019/2020. Uma 
sucessão de prorrogação do antigo ACT, então, começou a acontecer mostrando descaso da empresa na 
recepção das propostas e reivindicações centrais dos empregados.  
Depois de tentar novamente barrar a Fenadsef como representante legítima dos empregados da empresa, 
a Conab perdeu mais uma vez no Tribunal Superior do Trabalho (TST).  Em síntese, depois do julgamento 
proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região, que reconheceu a Fenadsef como legítima 
representante sindical dos seus empregados públicos, a Conab apresentou recurso de revista visando 
modificação da decisão. 
O recurso não foi admitido e, na sequência, a Conab protocolou um agravo de instrumento perante o TST 
requerendo admissão do recurso de revista e reversão da decisão do TRT da 10ª Região, o que também foi 
rejeitado. A decisão é passível de novo recurso da Conab no TST. Mesmo que de caráter apenas protelatório, o 
novo recurso tem potencial para atrasar o trânsito em julgado da questão. 
 
Desmonte em curso 
Enquanto isso, os empregados seguem apreensivos com o descaso e o desmonte promovidos pelo governo na 
empresa pública. Além de se recusar a negociar com a categoria, só em 2019, o governo Bolsonaro fechou 27 
armazéns no Brasil e apesar de afirmar que não irá privatizar a Conab, segue desmontando sua estrutura, 
capacidade de intervenção e fomento de políticas que desenvolvam a circulação da produção agrícola no país. A 
Empresa tem um papel fundamental de combate à fome, no apoio a agricultura familiar, a pesquisa de 
tecnologias para a agricultura e no fomento do debate sobre responsabilidade ambiental no Campo. 
Além disso, sem diálogo, em pleno período da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, 
empregados da Conab foram surpreendidos com a decisão da empresa de antecipar as férias a que têm direito. 
A Medida Provisória 927/2020 foi adotada para tal medida, no entanto, a própria MP deixou de ser observada 
pela empresa que optou por dar férias aos empregados que estão em isolamento social (ou até mesmo os que 



estavam trabalhando em regime de rodizio) já a partir do próximo dia 27/04. E ainda o fez de forma 
desordenada Os artigos 2º e 9º da referida norma estabelecem a negociação mediante acordo entre as partes, 
o que não ocorreu. 
 
Reação 
Os empregados da Conab devem se mobilizar e permanecer atentos. A Fenadsef, legítima representante da 
categoria, reconhecida pelo TRT e TST, vai seguir defendendo os interesses e direitos que a companhia insiste 
em atacar. Além disso, a defesa do fortalecimento da própria empresa que é fundamental, inclusive 
nesse período de pandemia, e no cenário posterior a essa crise, onde a segurança alimentar de milhões de 
brasileiros está ameaçada.  
 

Servidor: após reforma, pedidos de aposentadoria são os menores em 4 anos 
O número de pedidos de aposentadoria por servidores públicos federais registrado entre janeiro e abril de 2020 
é o menor dos últimos quatro anos. 
No primeiro quadrimestre de 2020, 7.110 empregados públicos deixaram os quadros de órgãos e autarquias 
federais. O índice é 54% menor que o registrado no mesmo período de 2019, quando 15.293 servidores 
deixaram o funcionalismo. 
Em 2019, é preciso fazer uma ressalva: a tramitação e aprovação da Reforma da Previdência no Congresso 
alavancou os pedidos de aposentadoria, já que as regras ficariam mais duras. 
Contudo, nos anos anteriores, os números também foram maiores que o registrado agora. Em 2018, 8.217 
servidores se aposentaram entre janeiro e abril — 15% a mais que este ano. Em 2017, 8.824 — 24% a mais 
que em 2020.  
Os dados fazem parte de um levantamento do Metrópoles, com base em dados compilados pelo Painel de 
Estatística de Pessoal (PEP), plataforma do Ministério da Economia. 
Neste ano, os órgãos que concentram as aposentadorias são Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), Ministério da Economia e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
As regiões Sudeste e Nordeste são as que mais tiveram aposentadorias de servidores federais. O empregados 
do sexo masculino foram os que mais deixaram de trabalhar (52,8%). Ao todo, o governo federal tem pouco 
mais de 600 mil servidores. 
 
Novas regras 
As novas alíquotas de contribuição à Previdência pagas por trabalhadores da iniciativa privada e por servidores 
públicos entraram em vigor em 1º de março. Com isso, mudaram determinações ligados a tempo de 
contribuição, idade e até mesmo ao pagamento de pedágio, em determinados casos. 
O secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio 
Ronaldo da Silva, acredita que as mudanças nas regras limitaram os pedidos de aposentadoria. 
“O número de pedidos vinha numa curva ascendente. A partir de março, com as novas regras, os critérios de 
aposentadorias impuseram limitações e dificuldades paras os servidores se aposentarem. Muitos servidores 
terão de pagar um pedágio que ultrapassa cinco anos”, pondera. 
Para ele, o adiamento das aposentadorias não está ligado ao home office. “Com as novas regras, as pessoas 
estão refazendo seus projetos. Elas tiveram que readequar seus planos. Não vejo conexão com o home office”, 
conclui. 
Este ano, o mês que mais teve aposentadorias de servidores federais foi fevereiro, com 2.180. Depois, 
aparecem no ranking janeiro (1.732), março (1.801) e abril (1.397). O dado mais recente contempla apenas o 
primeiro quadrimestre. No período, o DF perdeu 605 servidores na Esplanada. 
 

Alterada norma que regulamenta autorização de concurso público 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira (24), a 
Instrução Normativa 46/2020, que altera a Instrução Normativa nº 2, de 27 de agosto de 2019, que dispõe 
sobre critérios e procedimentos gerais para autorização de concursos públicos e de provimento de cargos 
públicos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A IN entrará em vigor em 
1º de julho de 2020. 
De acordo com a Norma, para a realização de concurso público e o provimento de cargos públicos, deverão ser 
observados a disponibilidade orçamentário-financeira; o alinhamento da admissão de pessoal com o aumento da 
eficiência, eficácia e efetividade da prestação de serviços e das políticas públicas; e a necessidade de estudo de 
impacto de longo prazo da despesa de pessoal, de modo a fortalecer a capacidade institucional e a preservar o 
equilíbrio fiscal do Estado. 
Em relação à decisão para fins de autorização do concurso, o processo de análise das solicitações de autorização 
deverá ser instruído pelo Ministério da Economia com os elementos necessários para a tomada de decisão, onde 



será incluída a estimativa de impacto da despesa a longo prazo, considerando, dentre outros fatores, as 
progressões e promoções, os eventuais reajustes e a incorporação de gratificações. 
 

Governo vai incorporar a PEC Emergencial à PEC do Pacto Federativo 
O governo federal vai reformular o conjunto de propostas de emenda à Constituição (PECs) apresentado em 
2019 com o objetivo de conter os gastos públicos. A ideia é que a PEC Emergencial, que tem dispositivos mais 
imediatos de corte de salários de servidores em até 25%, seja deixada de lado. 
O foco do governo vai passar a ser a PEC do Pacto Federativo, que já continha alguns dos mesmos gatilhos 
fiscais da Emergencial, como o corte de salários do serviço público em tempos de crise. 
Ela é relatada pelo senador Márcio Bittar (MDB-AC), um dos vice-líderes do governo. O texto, porém, exige um 
debate mais amplo por conter mais mudanças, como a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes 
que não tenham pelo menos 10% de receita própria, fim do gasto mínimo com saúde e educação, e a criação 
de um comitê gestor com a participação do governo, Tribunal de Contas da União, estados, municípios e 
Supremo Tribunal Federal. 
Bittar afirmou que ainda não debateu com o governo mudanças sobre a última versão de seu relatório, mas que 
pretende se reunir com Guedes e Simone para conversar sobre as adaptações sobre o parecer. 
"Eu combinei com a Simone, que também esteve com ele [Paulo Guedes], teremos um encontro de trabalho nos 
próximos dias para dar uma reavaliada. Uma avaliação que deveria ter  sido feita lá atrás, mas a pandemia 
impediu. O cerne da proposta não vejo nenhuma coisa que tenha acontecido que a anule". 
A PEC de extinção dos fundos infraconstitucionais, que também faz parte do pacote enviado ano passado, é a 
que mais avançou na tramitação do Senado e aguarda análise pelo plenário da Casa desde pouco antes do início 
da pandemia. O relator, senador Otto Alencar (PSD-BA), fez mudanças em relação ao texto do governo 
e garantiu a permanência de alguns fundos. 

 

Senado deve votar nesta quarta (24), PL da privatização da água 
O Senado deve votar nesta quarta-feira (24), o Projeto de Lei 4162/2019 do governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL), 
que prevê a privatização dos serviços de saneamento básico, o que vai encarecer o custo da água e prejudicar 
ainda mais as pessoas mais pobres e as que vivem em pequenas cidades, que hoje têm parte dos seus custos 
cobertos pelos municípios maiores, o chamado subsídio cruzado, alertam especialistas do setor. 
Num manifesto do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas), contra a privatização, a 
entidade ressalta que hoje, por meio do subsídio cruzado, os municípios superavitários garantem o saneamento 
naqueles que são deficitários. 
"Se o PL for aprovado, essas cidades mais pobres, que não são atraentes para as empresas de saneamento, 
terão que operar com recursos próprios. E sabemos que isso é impossível em muitos casos", afirma Marcos 
Montenegro, coordenador geral do Ondas. 
Ignorando todos os alertas e o fato de medidas como essa não terem dado certo em vários países, o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), colocou o projeto em pauta. E isso em plena pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), com as autoridades da área da saúde alertando sobre a importância da higiene, 
orientando as pessoas a lavar as mãos várias vezes por dia para se prevenir contra a doença.   
Segundo especialistas ouvidos pelo Portal CUT, na série E, eu com isso?, a privatização do saneamento não deu 
certo em diversas cidades do mundo. Um  estudo realizado pelo Instituto Transnacional, com sede na Holanda, 
mostra que 884 municípios, em mais de 35 países, reestatizaram seus serviços de 2000 a 2017, porque as 
empresas privadas aumentaram o valor das tarifas e entregarem um serviço de baixa qualidade. 
A privatização do setor pode por em risco a vida de pessoas ao condicionar ao lucro, por exemplo, serviços 
como o abastecimento de água. 
"Eu discordo totalmente dessa decisão de Bolsonaro e do seu grupo político. O abastecimento de água e o 
esgotamento sanitário são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim, se 
não atendidos ou ofertados, colocam em perigo a vida das pessoas, a saúde e a segurança da população", diz 
Costa. 

 
 
 


