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

Para servidores, Guedes quer jogar cidadão contra o serviço público 
De acordo com a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, não leva em consideração sequer o sacrifício diário dos servidores que lutam no combate à 

pandemia pela Covid-19. “Pessoas que, por muitas vezes, optaram por se afastar de suas famílias, 
colocando em risco sua segurança para ajudar o próximo, ou até mesmo dividindo seus ganhos para 
ajudar aqueles que perderam empregos ou estão impossibilitados de exercerem suas funções”, afirma.  

Veja a nota: 
A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) vem a público repudiar as declarações 
ofensivas do ministro da Economia, Paulo Guedes, aos servidores públicos no dia 27/04. Guedes mais uma 

vez se vale de seu cargo para, de maneira insidiosa, tentar colocar os cidadãos brasileiros contra o serviço 
público, e tratar os servidores como empecilho para a recuperação econômica do Brasil. 
Ao afirmar que o servidor público deve mostrar disposição em fazer algo pelo país, aceitando o 

congelamento dos salários pelo período de um ano e meio, como quer propor o governo, o ministro 
ignorou o sacrifício diário que já é feito pelos membros do funcionalismo público que estão trabalhando no 
combate à pandemia da Covid-19. Pessoas que, por muitas vezes, optaram por se afastar de suas famílias, 

colocando em risco sua segurança para ajudar o próximo, ou até mesmo dividindo seus ganhos para 
ajudar aqueles que perderam empregos ou estão impossibilitados de exercerem suas funções. 
Não cabe ao serviço público ser o salvador da economia do país. É dever do Estado adotar e acelerar 
medidas para proteger e apoiar os milhões de brasileiros que estão perdendo o emprego com a crise. O 

atual governo é responsável pelas políticas econômicas anteriores que potencializaram os efeitos da 
pandemia, uma vez que a Covid-19 emergiu num momento em que a economia brasileira estava paralisada 
e o dólar já se achava em disparada. 

Vale reforçar que os principais países do mundo aumentam o gasto social e fortalecem o Estado para 
proteger vidas, manter empregos e sair da pandemia com capacidade para retomar o crescimento 
econômico e conseguir, assim, reerguer as nações. É hora de o Brasil fazer o mesmo. O governo pode 

contar com o serviço público para essa missão, desde que olhe para o todo, sem desmerecer setores 
fundamentais para o país para esconder sua inabilidade perante a crise. 

 

Mudança na forma de escolha de reitores gera críticas 
A mudança no rito para a eleição e nomeação dos reitores das universidades e institutos federais, prevista 
na Medida Provisória 914/2019, tem gerado reações de senadores. O texto, editado em dezembro, prevê 

que o presidente da República poderá não acatar o nome mais votado da lista tríplice de candidatos 
apresentada pela instituição. 
Tradicionalmente, o reitor das universidades e institutos federais é escolhido pelo corpo de professores, 

alunos e funcionários das universidades, por meio de uma votação que resulta em três nomes. O mais 
votado dessa lista costuma ter seu nome confirmado pelo presidente, para um mandato de quatro anos. A 
MP 914, no entanto, estabelece que o presidente poderá escolher qualquer um dos três nomes 

apresentados, não necessariamente o mais votado. 
Na segunda-feira (20), a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, pediu 
esclarecimentos ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre o descumprimento dos resultados 

das eleições realizadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Norte 
(IFRN) e em Santa Catarina (IFSC).  
 

 
 



Manifestações 
A MP está na Câmara dos Deputados, onde aguarda votação. Depois, ainda terá que ser aprovada pelo 

Senado. Na consulta pública do portal e-Cidadania, mais de 600 mil cidadãos já se manifestaram sobre a 
medida, a maioria contra a aprovação. 
O governo é autoritário e implementa suas políticas por meio de medidas provisórias. A MP 914, resume 

bem o que o presidente Jair Bolsonaro quer para a área da educação. Ele não só modifica todo o critério 
de escolha democrática, que, ao longo de décadas, foi sendo construído, mas também a conquista, na 
Constituição brasileira, da autonomia que têm as universidades para gerar conhecimento, desenvolver 

nossas pesquisas e produzir nossos doutores, nossos mestres.  

 
Em meio ao avanço da pandemia, Bolsonaro amplia lista de serviços consideradas 

essenciais 
Em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus, o governo ampliou a lista de serviços considerados 
essenciais. O Decreto nº 10.328, de 28/04/2020, publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 29/04, 

incluiu na lista atividades ligadas a alimentação, mecânica automotiva, serviços bancários, logística e 
transporte e armazenamento de cargas, além de startups.  
Na prática, muitas destas atividades já estavam liberadas em alguns Estados mesmo em meio às 

determinações pelo isolamento social. Com o decreto, Bolsonaro impediu que eventualmente elas sejam 
incluídas por decisões locais que envolvam a quarentena para evitar a propagação do novo coronavírus.  
O governo decretou a ampliação da lista de serviços e atividades considerados essenciais em meio à 

pandemia do coronavírus. A mudança foi publicada no "Diário Oficial da União" (DOU) desta quarta-feira 
(29) e já está em vigor. 
Ao serem classificados como essenciais, as atividades e serviços podem continuar em operação mesmo 

durante restrição ou quarentena em razão do vírus. 
Passam a ser considerados essenciais, segundo o decreto nº 10.328, de 28 de abril de 2020: 

 Serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e de 

pneumáticos novos e remoldados; 
 Serviços de radiodifusão de sons e imagens; 

 Atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por meio de 
start-ups; 

 Atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza, 

higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e 
congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de 

carga e de pessoas em rodovias e estradas; 
 Atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros benefícios 

relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as determinações do 

ministério da saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho; 
 Atividade de locação de veículos; 

 Atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, 
monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e 

equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e 
climatização; 

 Atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos químicos, 

petroquímicos e plásticos em geral; 
 Atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano irreparável das 

instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as cadeias de produção do 
alumínio, da cerâmica e do vidro; 

 Atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens 

minerais; 
 Atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de crédito ou 

estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados destinados a 
mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde pública; 

 Produção, transporte e distribuição de gás natural; 

 Indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e 
bebidas; 

 Obras de engenharia e o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das 
centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia. 



Estados e municípios 
No decreto, o governo fixa que o texto "não afasta a competência ou a tomada de providências normativas 

e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas competências 
e de seus respectivos territórios". 
O decreto já leva em consideração decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), do dia 15 de abril, segundo 

a qual estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de 
quarentena e a classificação dos serviços essenciais. 
Na linha do que decidiu o tribunal, o governo também revogou o trecho do decreto que considerava 

essenciais os serviços de "captação, tratamento e distribuição de água" e de "captação e tratamento de 
esgoto e lixo". A prestação desses serviços não é de competência do governo federal. 
 

Outras mudanças 
O decreto desta quarta também altera a forma como são descritos serviços que já eram considerados 
essenciais pela norma até então em vigor. Veja quais foram as mudanças: 

 Texto anterior: "transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o 
transporte de passageiros por táxi ou aplicativo". Texto atual: "trânsito e transporte interestadual 
e internacional de passageiros; 

 Texto anterior: fiscalização tributária e aduaneira. Texto atual: fiscalização tributária e 
aduaneira federal; 

 Texto anterior: produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou 
por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Texto atual: 
produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do 

comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de 
construção; 

 Texto anterior: guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de 

materiais nucleares. Texto atual: guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos 
com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle 
ambiental e prevenção contra incêndios; 

 Texto anterior: transporte e entrega de cargas em geral. Texto atual: serviços de transporte, 

armazenamento, entrega e logística de cargas em geral; 
 Texto anterior: produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, 

gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo. Texto atual: produção de petróleo e 
produção, distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de 
petróleo e demais derivados de petróleo; 

 Texto anterior: atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos 
serviços públicos. Texto atual: atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e 

consultoria jurídicas exercidas pela advocacia pública da União, relacionadas à prestação regular e 
tempestiva dos respectivos serviços públicos. 

 

Justiça autoriza retomada de cobrança de empréstimos consignados 
A Justiça Federal derrubou, no dia 28/04,  decisão de primeira instância que suspendia a cobrança de 
empréstimos consignados de aposentados por quatro meses, em razão da pandemia do novo coronavírus. 

Com a determinação de agora, do desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF-1 (Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região), ficam autorizados os descontos em folha de aposentados pelo INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social) ou de regimes próprios. 

Após a decisão favorável da Justiça Federal do Distrito Federal aos aposentados, na última semana, o BC 
(Banco Central) e a União entraram com recurso, sob a justificativa de que a suspensão das cobranças 
traria consequências negativas à economia do país. 

"[A decisão] traz consequências práticas que podem inviabilizar a execução da política monetária, além de 
ter o potencial de causar grave lesão à ordem econômica e ao interesse coletivo neste momento de 
pandemia", diz o despacho. 

 
Alerta 
O SINDSEP-MG alerta para os cuidados que aposentados (as) devem ter para não cair em golpes. Fique 

atento se: 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/15/stf-decide-que-estados-e-municipios-tem-poder-para-estabelecer-regras-sobre-isolamento.ghtml


 Há descontos mensais de alguma associação que não conhece; 

 Foi feito um depósito de empréstimo que não solicitou; 
 Não pediu empréstimo, mas teve as parcelas descontadas no benefício; 

 Quitou um empréstimo, mas ainda há parcelas sendo descontadas; 
 Não dê informações por telefone ou internet; 

 Exija de forma clara os juros cobrados e o valor da parcela; 
 Desconfie de promessas de valores que não estava esperando receber; 

 Em hipótese alguma transfira dinheiro para contas de desconhecidos com promessa de empréstimo. 
 

 
 

 

 
 


