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

 Ministério da Economia publica IN que veda concessão de auxílios e adicionais para 
servidores/empregados públicos em trabalho remoto 

Em um momento tão delicado como o que estamos passando, o governo federal continua tendo como alvo 
os servidores públicos federais.  
Não bastasse as inúmeras propostas para redução de salário da categoria, a falta de condições mínimas de 
trabalho para os profissionais de saúde – com jornadas exaustivas, falta de EPIs etc), agora o governo 
quer acabar com os auxílios e/ou adicionais pagos aos trabalhadores sob a justificativa do estado de 
calamidade no país por causa da pandemia do coronavírus.  
O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União (DOU) do dia 26/03, a Instrução Normativa 
nº28, que veda a concessão de auxílios e adicionais aos servidores que estão fazendo trabalho remoto ou 
que estejam afastados de suas atividades presenciais em razão da Instrução Normativa nº 19, de 2020. 
Diante disso, ficam vedadas as concessões do auxílio-transporte, adicional noturno, adicionais de 
insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias 
radioativas. O serviço extraordinário também está proibido, salvo nos casos dos servidores e /ou 
empregados públicos das áreas de segurança, saúde ou outras consideradas essenciais. 
O cancelamento, a prorrogação ou a alteração dos períodos de férias já programadas também estão 
proibidos. 
Para os servidores que estão trabalhando em turnos de revezamento, os auxílios e adicionais só serão 
devidos quando houver deslocamento ao trabalho. 
 

Técnico de Segurança no Trabalho contrapõe recomendação da Ebserh sobre uso de 
máscaras por profissionais de saúde 

Um Técnico de Segurança no Trabalho, consultado por representantes do Núcleo Regional Triângulo 
Mineiro/Alto Paranaíba “jogou por terra” a recomendação da Ebserh sobre uso/reutilização das máscaras 
por profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavirus. 
Tal recomendação tem como base a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N. 04/2020, atualizada em 21 de 
março de 2020 e indica a reutilização da máscara modelo N95 ou PFF2 pelo mesmo profissional por até 15 
dias, desde que acondicionada corretamente em envelopes de papel, com os elásticos da máscara para 
fora, identificadas com o nome do profissional, data e hora de abertura e, entregue, ao final do plantão, à 
chefia para guarda em armário do setor. 
O profissional alerta, porém, que, a referida máscara pode ser reutilizada pelo mesmo profissional, no 
mesmo paciente por até um dia. E que dentro, de um Hospital como o HC-UFTM, a quantidade de ideal, 
considerando uma margem segura, é de 3 mil máscaras. Mas que hoje existem cerca de 700 unidades. 
Uma AF para compra dessas máscaras já havia sido autorizada pela Ebseh, muito antes da explosão da 
pandemia, mas o fabricante alega não ter condições de fabricá-las, pois a matéria prima vem da China. 
 
Trabalhadores reivindicam mais informações por parte do HC-UFTM 
Durante a reunião do Comitê Institucional Covid19 representantes do HC-UFTM foram informados de que 
os empregados que atuam diretamente no combate ao coronavírus estão trabalhando com medo, pois não 
tem informações sobre como executar o trabalho, bem quanto aos riscos e reivindicam uma posição oficial 
da direção do HC-UFTM orientando sobre a disponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPIs), 
bem como a correta utilização dos mesmos. A direção do HC-UFTM, porém, disse que todas as informações 
estão no site e que é obrigação do trabalhador procurar tais informações. 
 
Treinamento 



Os trabalhadores cobram um treinamento específico sobre como lidar com pacientes infectados ou com 
suspeita de contaminação. A falta de informação e treinamento acaba por acarretar uma abordagem 
equivocada aos pacientes que chegam ao hospital demandando atendimento, sendo todos tratados como 
casos de coronavirus.  
 

Sede do Núcleo Regional Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba abrigará profissionais 
Em tempos de pandemia, toda solidariedade é bem vinda. Principalmente com aqueles profissionais que 
estão linha de frente do combate ao coronavírus. Pensando nisso, a Coordenação do Núcleo Regional 
Triângulo Mineiro/Alto vai alojar profissionais de saúde (que residem em cidades próximas a Uberaba) e 
que estão encontrando dificuldades com o transporte intermunicipal para ir e voltar casa para o trabalho. 
As trabalhadoras ficarão alojadas no Núcleo enquanto essa situação de pandemia persistir ou até que o 

transporte intermunicipal seja normalizado. 

 
Condsef/Fenadsef encaminha ofício a Rodrigo Maia solicitando revogação do Teto dos 

Gastos 
Devido à falta de interlocução com o Governo Federal, imposta pelo presidente Jair Bolsonaro, a 
Condsef/Fenadsef está recorrendo à Câmara Federal na esperança de ver revogada a Emenda 
Constitucional (EC) 95/16, que congela investimentos públicos por 20 anos. A Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal encaminhou um ofício ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
solicitando a revogação do Teto dos Gastos.  
O caos econômico mundial provocado pela pandemia do novo coronavírus está levando economistas e 
chefes de estado dos diversos países localizados em todos os continentes do globo a deixarem a política 
neoliberal do lado para investir pesado em investimentos públicos. A visão, sempre defendida pelo 
movimento sindical e esquerda brasileira, é que a retomada da economia só será possível com 
investimento de dinheiro público em obras de infraestrutura e políticas sociais que gerem empregos, renda 
e dinheiro circulante no país.  
E o grande empecilho para a retomada dos investimentos públicos no Brasil é justamente a EC 95/16 e o 
governo neoliberal de Jair Bolsonaro, que tem o chicago boy Paulo Guedes como seu incompetente 
ministro da Economia e como principal defensor da EC 95.   
Para a Condsef/Fenadsef não há como estabelecer um combate amplo dos efeitos da pandemia provocada 
pelo novo coronoravírus (covid-19) sem a participação ampla do Estado.  Essa também é a posição do 
SINDSEP-MG. 
O governo tem se mostrado preocupado com a economia, mas as únicas medidas que pensam são de 
cortes nos investimentos públicos e nos salários dos trabalhadores. Ou seja, todas medidas recessivas que 
vão na contramão do que se está fazendo no mundo e irão acabar de vez com a economia brasileira.  
Quatro anos depois da aprovação do Teto dos Gastos, os cortes nos recursos públicos são profundos. Só 
em 2019 a saúde perdeu mais de R$20 bilhões em recursos.  
Em nota, Rodrigo Maia declarou que "só um Estado forte, unido e coordenado dará conta do caos e 
oferecerá soluções ao cidadão". Mas foi também o presidente da Câmara que andou falando em corte de 
20% dos salários dos servidores. No ofício, a Confederação também cobrou que o corte de salários não 
seja pauta pelo Congresso Nacional. A reforma da Previdência já reduziu os salários do funcionalismo que a 
partir deste mês passam a pagar taxas previdenciárias maiores ao governo, além de a maioria já ter seus 
salários congelados desde janeiro de 2017. 
Não podemos aceitar isso quando sabemos que os servidores estão há anos sem reajuste, que a taxação 
dos super-ricos brasileiros iria gerar R$ 272 bilhões para os cofres públicos e que os maiores sonegadores 
devem mais de R$ 1 trilhão.   
 
Governo tem dinheiro para investir no Brasil 
O governo brasileiro tem sim recursos para promover grandes investimentos no setor público. De acordo 
com estudo da Auditoria Cidadã da Dívida (ACD), associação sem fins lucrativos, atualmente o governo 
dispõe de mais de R$ 1 trilhão no caixa único do Tesouro, além de vários outros recursos que se 
encontram reservados apenas para o pagamento da dívida que nunca foi integralmente auditada.  
Há mais de 20 anos a ACD exige uma auditoria da dívida pública e denuncia que ela tem consumido cerca 
de R$ 1 trilhão do orçamento federal anualmente. Então porque o Governo vive alardeando que está 
quebrado e que não tem recursos para investir no Brasil? 
O projeto maior desse governo é reduzir ao máximo o Estado para entregar os serviços públicos para a 
iniciativa privada que financiou o golpe e a eleição de Bolsonaro. O problema é que a grande maioria da 



população não poderá mais pagar pelos serviços públicos quando eles estiverem nas mãos de empresários 
que só visam o lucro e começarem a ser cobrados.   
Em carta aberta às autoridades dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, a ACD 
exigiu a suspensão imediata do pagamento da dívida, para que os recursos públicos sejam investidos na 
sociedade para superação da pandemia do novo coronavírus. A instituição também recomenda, como 
medida para superação da pandemia, a revogação imediata da Emenda Constitucional 95.  
 


