
B
o

le
ti

m
 d

o

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

 Fenadsef convoca trabalhadores da Conab para plenária nacional 
A Diretoria Executiva da Fenadsef convoca os trabalhadores da Conab para plenária nacional do setor, que 
será realizada virtualmente em 6 de agosto, quinta-feira, a partir das 9 horas. O encontro online ocorrerá 
via Zoom, respeitando o isolamento social para contenção da pandemia de Covid-19. Na pauta, constam 
aprovação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 e eleição da Comissão de Negociação 
dos empregados. 
De acordo com o estatuto da Fenadsef, a plenária nacional é constituída pelos membros da Diretoria 
Nacional e delegados das entidades filiadas referendados em assembleia. Para o credenciamento dos 
delegados que participarão da plenária é obrigatória apresentação da ata da assembleia que os elegeu, 
além da lista dos trabalhadores presentes na eleição e cópia do documento de convocação.  
 
Recuo sobre congelamento 
No início de julho, após a promulgação da Lei Complementar 173/2020, que congelou salários dos 
servidores das três esferas, a Conab decidiu também congelar progressões e promoções, com 
entendimento equivocado da legislação. Provocada pela Fenadsef, representante legal dos empregados 
públicos, a empresa recuou da decisão, diante dos argumentos jurídicos e solicitação de revogação feita 
pela Federação. Dessa forma, a contagem de tempo e a concessão de progressões e promoções seguem 
normalmente na Conab. 
A Secretaria de Assuntos Jurídicos da Condsef/Fenadsef informa ainda que a reforma da Previdência não 
acarreta em rompimento de vínculo empregatício de empregados públicos aposentados. Ou seja, 
aposentados ou empregados que cumpriram as exigências legais para aposentadoria ainda não usufruída 
possuem direito adquirido de não romper o vínculo com a Conab. 
 
Férias compulsórias 
Diante dos efeitos da pandemia e da publicação da Medida Provisória 927/2020, que dispõe sobre medidas 
trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, diversos trabalhadores foram colocados 
em férias compulsórias. A Fenadsef contestou a medida à direção da Conab e aguarda posicionamento da 
empresa. Edison Cardoni, Secretário de Assuntos Jurídicos, Parlamentares e de Classe da 
Condsef/Fenadsef, acompanha o caso. "Vamos buscar solucionar o problema por vias administrativas e 
manteremos as entidades filiadas informadas para a adoção de providências", declarou 

 

Servidor federal com filho na escola fará teletrabalho até aulas voltarem 
Os servidores públicos federais com filhos em idade escolar poderão continuar em teletrabalho até o 
retorno das aulas. Os colégios suspenderam as atividades por causa da pandemia da Covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus. 
Para conseguir a autorização, o servidor terá de atender algumas regras, como não ter outro adulto em 
casa que esteja apto aos cuidados da criança ou não tenha cônjuge. 
A determinação foi publicada nesta terça-feira (28/7) no Diário Oficial da União (DOU). A instrução 
normativa é assinada pelo secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, 
Wagner Lenhart. 
“Os órgãos e entidades do Sipec poderão autorizar os servidores e empregados públicos que possuem 
filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da assistência de um dos pais, e que não possua 
cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência, a executarem suas 
atribuições remotamente, enquanto vigorar norma local que suspenda as atividades escolares ou em 
creche”, destaca o texto. 



Os servidores estão afastados das repartições há quase quatro meses. O governo editou a primeira 
instrução normativa que adequou o funcionamento do serviço público aos efeitos da pandemia em 12 de 
março. 
Segundo a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, em todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, incluindo as instituições da Rede Federal de Ensino, o número de servidores 
públicos em trabalho remoto é de 356.815, o que representa 62,55% do total da força de trabalho. Até 17 
de julho, os casos confirmados de Covid-19 registrados no sistema eram de 1.417. 
 

Reforma administrativa: Senador Paulo Paim vê risco de retrocesso 
A reforma administrativa é um dos temas que vem mobilizando o debate tanto no Congresso Nacional 
quanto na sociedade brasileira em 2020. No Congresso Nacional, duas frentes parlamentares foram abertas 
com o objetivo de influir diretamente nos rumos da reforma, enquanto o governo ainda não envia seu 
projeto formal. São elas a Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa e a Frente Parlamentar 
Mista do Serviço Público. 
O senador Paulo Paim (PT-RS) é o coordenador da frente que defende o serviço público. Para ele, o Brasil 
precisa investir mais no serviço público. Confira entrevista do senador à Agência Senado: 
 
Agência Senado — Na condição de coordenador da Frente Parlamentar Mista do Serviço 
Público, o sr. teme que uma eventual reforma administrativa leve a uma maior ineficiência na 
prestação desses serviços? 
Paulo Paim — Quando veio a pandemia, até mesmo os maiores críticos do serviço público neste país se 
viram na obrigação de mudar seus discursos. Ficou claro para todos a relevância do Sistema Único de 
Saúde [SUS], da segurança pública e dos serviços sociais prestados pelo Estado nos três níveis 
administrativos. 
Por isso eu temo, sim, que a reforma administrativa leve a uma precarização do setor público. Porque todo 
esse discurso é baseado em teorias de Estado mínimo e enxugamento da máquina. O atendimento ao 
público na saúde, na Previdência Social, na assistência e em outras áreas pode acabar perdendo em 
qualidade, caso o servidor público não seja valorizado. O grande problema do Brasil é que, ao contrário do 
que dizem, investe muito pouco no setor público. Apenas 2% do produto interno bruto (PIB) é investido na 
infraestrutura pública, e esse investimento está estagnado desde a década de 1980. Enquanto isso, os 
demais países emergentes têm aplicado ao menos 5% do PIB de forma contínua, anos a fio. É inclusive 
parte da estratégia econômica desses países para gerar emprego e renda em massa. 
 
Agência Senado — O sr. teme que a reforma administrativa acabe com a estabilidade do 
servidor público? 
Paulo Paim — Já existem diversas iniciativas no Parlamento tentando acabar com a estabilidade do 
servidor público. E isso é um grande equívoco, porque quando você acaba com a estabilidade, você põe 
todos os servidores como reféns do governante de plantão. Imagina isso multiplicado nos 5.570 municípios 
do país, nos 27 estados e mesmo em toda a estrutura que trabalha para o governo federal. A cada eleição, 
milhões serão demitidos para que outros sejam postos nesses cargos. E outra coisa, interessará aos 
próprios governantes o inchaço artificial das máquinas, sem nenhuma racionalidade de gestão, visando 
estratégias eleitoreiras. 
Os governos devem passar, e as políticas de Estado devem permanecer. E cabe ao servidor público dar 
continuidade às boas políticas, independentemente de quem seja o governante ou o partido. É a 
estabilidade que protege o servidor e, portanto a sociedade, de eventuais abusos de poder político que 
poderiam ser ainda mais cometidos neste país. 

 
INSS altera comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal 

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolim, através da Portaria 810/2020, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (27), alterou a Portaria 412/2020, que 
trata sobre manutenção de direitos dos segurados e beneficiários do INSS em razão das medidas restritivas 
no atendimento ao público para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19). 
De acordo com a Portaria, a partir de hoje, a autorização aos agentes bancários para realização de 
comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal, sem o prévio cadastramento junto ao 
INSS, poderá ser feita, quando se tratar de beneficiário com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 



O INSS poderá, a qualquer tempo, solicitar os documentos apresentados, autenticados ou não, caso 
entenda necessário, em especial após a cessação do atual estado de emergência epidêmico. A dispensa da 
autenticação não impede a rejeição do documento, desde que haja algum indício consistente de falsidade, 
cabendo ao servidor a análise dentro das suas possibilidades no caso concreto. Nos casos em que houver 
dúvida fundada quanto à legitimidade de qualquer documentação apresentada, caberá solicitação de 
exigência que terá o prazo suspenso até o retorno do atendimento presencial. 
Os documentos aplicam-se às Certidões de Nascimento, Casamento ou Óbito, documento de identificação, 
formulários de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, documentos apresentados para solicitação de 
pagamento até o óbito, fechamento de vínculo empregatício, alteração de dados cadastrais, cadastramento 
de Pensão Alimentícia, desistência de benefício, documentos do grupo familiar para fins de pedido de 
benefícios assistenciais, instrumentos de mandatos para cadastramento de procuração, documentos 
médicos (atestado médico ou declaração emitida pelo profissional médico competente) para comprovação 
da moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção para fins de inclusão de procuração, termo de 
tutela, de curatela, guarda e o comprovante de andamento do processo judicial de representação civil. 
Ainda de acordo com o novo texto, as instituições financeiras pagadoras de benefício contratadas pelo 
INSS ficam autorizadas a realizarem a comprovação de vida quando da apresentação de procuração, termo 
de tutela, curatela ou guarda, sem necessidade de prévio cadastramento junto a este Instituto, quando se 
tratar de beneficiários com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. A procuração deverá ser aceita 
quando for apresentado instrumento de mandato público, nas situações de ausência por viagem, 
impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa, cujo mandato esteja vigente e, durante o período de 
120 (centro e vinte) dias, podendo ser prorrogado por ato do Presidente. 
Vale destacar que o teor do instrumento de mandato público deverá conter a previsão de que o outorgado 
declara estar ciente da ocorrência dos eventos que possam anular a qualidade de representação dos 
beneficiários, quais sejam: óbito do titular/dependente do benefício, emancipação do dependente ou 
cessação da representação legal. 
 

Dieese oferece cursos online, gratuitos e de curta duração 
Esse período de isolamento social pode ser uma oportunidade para pegar aquele tempo livre e investir em 
formação voltada ao mundo do trabalho. E você pode fazer isso de graça, sabia? O Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) está oferecendo cursos gratuitos de curta 
duração em formato à distância. Neste momento estão disponíveis gratuitamente três cursos (História do 
Movimento Sindical, Mercado de Trabalho no Brasil e Reforma Trabalhista). Inscrições através do site 
ead.escoladieese.edu.br. 
Para entender o Mercado de Trabalho no Brasil o aluno será convidado a mergulhar na história do mercado 
de trabalho dos países centrais, conhecer os principais períodos históricos de constituição do mercado de 
trabalho no mundo, bem como refletir sobre a relação entre o caráter cíclico do capitalismo e a 
determinação do volume de empregos e salários. A partir daí serão apresentadas as características 
estruturais do mercado de trabalho no Brasil, desde sua origem até o período recente, destacando os 
principais momentos constitutivos do mercado. 
Reforma Trabalhista: o que muda no sistema de relações do trabalho do Brasil tem como objetivo analisar 
o contexto, surgimento e estruturação do Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho no Brasil (SBRT), 
suas principais características e impactos sobre o movimento sindical brasileiro a partir das modificações 
recentes da reforma trabalhista. 
Já o curso História do Movimento Sindical traz o contexto histórico do surgimento dos primeiros sindicatos 
na Europa e um percurso cronológico dos sindicatos no Brasil. A ideia é que o aluno compreenda o papel 
histórico dos sindicatos na constituição do mundo democrático contemporâneo. 
Com essa pandemia a Escola do Dieese se abriu para cursos gratuitos. São cursos curtos, plataforma leve e 
simples. Passada essa pandemia, os tempos que virão serão de muitas dificuldades. E esse é um momento 
em que precisamos acumular conhecimento para saber como reconstruir, reorganizar toda essa dinâmica 
do mundo do trabalho. 
 

Prezado (a), servidor (a), mantenha seus dados 
cadastrais atualizados. Entre em contato no e-mail: 

cadastrosindsepmg@gmail.com, pelo telefone: 0800-283-
1033 ou com o Núcleo de sua região. 



       

 


