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

 Não satisfeito com congelamento, Guedes propõe PEC para cortar 1/4 do salário dos 
servidores 

Guedes já havia conseguido negociar o congelamento do salário dos servidores públicos (exceto 
dos policiais) até 2021 em troca de um auxílio para estados e municípios. Isso está previsto numa 
lei para estados e municípios, da qual foi barrada pelo STF a permissão de redução da jornada e 
do salário dos servidores públicos. Ou seja: a equipe econômica de Guedes e Bolsonaro passa da 
conta até mesmo na avaliação de inimigos dos trabalhadores como são os privilegiados ministros 
do Supremo. 
Mas, não satisfeito, Guedes insiste no seu ataque e quer colocar em votação duas Propostas de 
Emenda à Constituição (Emergencial e do Pacto Federativo) que estão no Senado desde o ano 
passado. Sim, a sanha ultraneoliberal de Guedes o leva a propor alterar a constituição, que já 
permite uma série de ataques ao funcionalismo por via por exemplo da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, para atacar ainda mais, em plena pandemia, podendo levar à redução de 25% da 
remuneração destes trabalhadores. 
Como, infelizmente, era de se esperar, o discurso de Guedes se baseia na falácia de que os 
servidores são privilegiados. Em live com Jair Bolsonaro na última quinta ele vai além, alegando 
que a população pode ver com maus olhos se o funcionalismo não sofre ataques, porque isso 
seria um privilégio. Com isso, o “Chicago Boy” deixa claro suas intenções políticas e econômicas. 
Não se trata “apenas” de chantagear governadores e prefeitos para atacarem seus respectivos 
servidores, o que sabemos que estão dispostos mas que podem encontrar resistência e luta de 
classes. Se trata de rebaixar as condições de vida até dos setores da classe trabalhadora que 
mantém o mínimo de direitos trabalhistas, para que aqueles trabalhadores da iniciativa privada 
que já sofrem com redução de horas, salário, suspensão de contratos e demissões, não possam 
reclamar ter direitos iguais aos de trabalhadores do funcionalismo. 
Por isso é essencial não aceitar nenhum retrocesso nos direitos dos trabalhadores, e unificar 
efetivos, terceirizados, estáveis, precários e informais, defendendo as demandas dos que mais 
estão sofrendo, como os entregadores de aplicativos, que são a maioria negros, e batalhando 
contra os patrões, seus políticos e ministros como Guedes, para barrar os ataques a qualquer 
trabalhador e avançar para questionar as condições de trabalho e vida de toda a classe, desde os 
mais vulneráveis, passando pelos servidores públicos ultraexplorados, como são os trabalhadores 
da saúde e da educação. 

 

 Calculadora da Saúde: Ferramenta vai auxiliar na denúncia de condições inadequadas 
na saúde pública 

A Condsef/Fenadsef e o Dieese desenvolveram parceria na elaboração de uma ferramenta que 
será uma aliada não só de servidores e empregados públicos da base da Saúde da confederação e 
suas filiadas, mas poderá auxiliar também servidores de estados e municípios. Esse é um dos 
objetivos da "Calculadora da Saúde", um aplicativo que está na reta final de desenvolvimento e 
pretende subsidiar trabalhadores e gestores públicos na tomada de decisões sobre ações 
emergenciais de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Brasil, especialmente na habilitação 
de novos leitos para internação de pacientes no SUS (Sistema Único de Saúde).  



Usando uma metodologia direcionada e um amplo banco de informações que servem como base 
de consulta, a calculadora pode ser usada pelos profissionais da saúde como referência para 
responder a três informações centrais: 1) há equipamentos necessários?, 2) há necessidade de 
ampliação de leitos?, 3) há necessidade de EPI, incluindo material de higiene e limpeza, para 
trabalhadores da unidade de saúde pesquisada?  
A ferramenta é, portanto, um importante instrumento de alerta sobre condições de trabalho e 
segurança de um conjunto expressivo de trabalhadores, na medida em que cada vez mais 
profissionais a utilizem como referência. A calculadora permite comparações sobre a real e a 
necessária força de trabalho contratada para prestar serviços de saúde, além de medir a oferta de 
EPIs a esses profissionais.  
 
'Nos ajude a te ajudar' 
Com essas informações, o profissional da saúde poderá se guiar e, a partir do cenário 
apresentado, acionar sua entidade sindical representativa para que ela colete com agilidade as 
principais demandas daqueles que estão atuando na linha de frente do combate à Covid-19 em 
todo território nacional. É de conhecimento de todos as inúmeras dificuldades e obstáculos que 
esses profissionais têm enfrentado.  
"Uma das intenções centrais dessa parceria que desenvolvemos com o Dieese é dar um suporte, 
identificar e lutar pelo atendimento das demandas daqueles que estão diariamente lutando para 
salvar vidas, arriscando a sua própria e de suas famílias", observa Sérgio Ronaldo da Silva, 
secretário-geral da Condsef/Fenadsef.  
"Nossa expectativa é de que muitos profissionais da saúde se apropriem e utilizem essa 
ferramenta para nos ajudar a ajudá-los. As informações serão nosso guia para cobrar respostas e 
ações do governo no efetivo combate a essa pandemia. Queremos que seja garantida a máxima 
segurança e condições de trabalho aos profissionais da linha de frente", pontua Sérgio Ronaldo.  
A próxima etapa nessa reta final antes do lançamento da ferramenta é convidar profissionais da 
saúde da base da Condsef/Fenadsef para conhecer em primeira mão a "Calculadora da Saúde". 
Outras ações estão previstas para as próximas semanas. Acompanhe em nosso site e redes 
sociais e fique informado sobre as atualizações.  
 
Riscos inaceitáveis 
A falta de políticas públicas e um plano de ações do governo federal para combater a pandemia 
prejudicam muito esses profissionais que estão sobrecarregados. Dado recente aponta que 
trabalhadores brasileiros na linha de frente do combate à Covid-19 estão entre os que mais 
morrem pela doença no mundo. Em cada 10 profissionais da saúde vítimas dessa pandemia, 3 são 
do Brasil.   
 

MP que ampliaria contratação de servidor temporário perde validade 
A medida provisória que muda regras de contratação de funcionários temporários para serviço 
público perderá a validade hoje (29), por falta de aval do Congresso. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, tentou nos últimos dias, articular a aprovação junto com a nova base do governo, 
mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), barrou a proposta a pedido da oposição. 
Os oposicionistas alegam que o Executivo quer substituir funcionários concursados por 
temporários, numa precarização do serviço público. Apesar do objetivo inicial da MP 922 ter sido a 
contratar aposentados e militares para diminuir a fila de benefícios do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), o governo incluiu regras para contratação em várias outras áreas. 
De acordo com a proposta, contratações emergenciais poderiam ocorrer sem concurso público, 
por meio de um “processo seletivo simplificado”, em casos de calamidade pública, emergência 
ambiental ou humanitária, e em situações de “iminente risco à sociedade”. Também seria 
autorizada chamar temporários para “atividades obsoletas”, como ascensorista. 
A MP entra em vigor a partir da publicação e o governo usou essas regras para contratar 
funcionários para o INSS, mas também para o combate à pandemia de covid-19 e nos ministérios 



do Desenvolvimento Regional, do Meio Ambiente e da Defesa. Segundo o Ministério da Economia, 
3.642 temporários foram contratados no período. 
A proposta precisava ser aprovada pela Câmara e Senado em 120 dias para continuar a ter 
validade, mas nem chegou a ser pautada. Para o governo, as contratações feitas no período 
continuarão válidas, mas não poderão ser prorrogadas nem ampliadas. 
Segundo Maia, há um compromisso de que MPs protocoladas antes da pandemia só seriam 
pautadas se houvesse acordo por causa do sistema de votação remoto – desde o início da 
pandemia, só um deputado por partido pode acompanhar as votações presencialmente e os 
demais votam pela internet. As MPs, que precisavam passar por uma comissão de parlamentares, 
estão indo direto para o plenário. 
 
Ministérios vão revisar lista de doenças isentas de carência aos segurados do Regime 

Geral de Previdência Social 
O ministro da Economia, Paulo Guedes e o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazzuelo, 
publicaram no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (29), a Portaria Interministerial 
256/2020, que institui Grupo de Trabalho Interministerial – GTI, no âmbito do Ministério da 
Economia e do Ministério da Saúde, com o objetivo de revisão da lista de doenças e afecções que 
isentam de carência conforme o disposto no inciso II do art. 26 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, sobre a obrigatoriedade de atualização a cada três anos. 
O Grupo de Trabalho que será composto por representantes do Ministério da Economia e do 
Ministério da Saúde, tem como objetivo a revisão da lista das doenças e afecções que excluem a 
exigência de carência para a concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente 
aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, quais sejam: tuberculose ativa; hanseníase; 
alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia 
grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante;  nefropatia grave; estado avançado 
da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; 
contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada e  hepatopatia 
grave. 
De acordo com a Portaria, a coordenação do Grupo de Trabalho cabe à Subsecretaria da Perícia 
Médica Federal da Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que 
prestará também o apoio administrativo. O GTI disporá do prazo de cento e oitenta dias, 
excepcionalmente prorrogável por mais trinta dias, contados a partir de hoje, para o 
desenvolvimento dos trabalhos e a elaboração do relatório final. 
 

ANS regulamenta cobertura obrigatória de testes sorológicos para COVID-19 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), através da Resolução Normativa 458/2020, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (29), altera a Resolução Normativa 
– RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a 
utilização de testes sorológicos para a infecção pelo Coronavírus (COVID-19). 
A regulamentação foi em cumprimento a determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil 
Pública nº 0810140-15.2020.4.05.8300. 
Sendo assim, os exames sorológicos – pesquisa de anticorpos IgA, IgG ou IgM (com Diretriz de 
Utilização) passam a ser de cobertura obrigatória para os planos de saúde nas segmentações 
ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e referência, nos casos em que o paciente 
apresente ou tenha apresentado os seguintes quadros clínicos: Síndrome Gripal – quadro 
respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse ou dor de 
garganta ou coriza ou dificuldade respiratória; e Síndrome Respiratória Aguda Grave – desconforto 
respiratório/dificuldade para respirar ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio 
menor do que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto. 
 

 
 



Servidor, acesse a plataforma “Nãopodemosaceitar” e deixe suas manifestações 
Servidor, o seu apoio é muito importante, para evitarmos a aprovação de propostas que possam 
te prejudicar. Estamos na luta e defesa pelo funcionalismo, mas precisamos também do seu 
apelo. Juntos poderemos ser mais fortes e vencer o que nos espera. 
Por meio deste, solicitamos que acessem a Plataforma www.naopodemosaceitar.com.br e nos 
auxiliem enviando e-mails aos parlamentares. 
Diante da sua manifestação por meio do Abaixa Assinado, conseguiremos mostrar a um grande 
número de parlamentares eleitos para nos representar, que o atual momento é de preservação de 
direitos que garantam uma vida minimamente digna. 
Ajude-nos a denunciar os retrocessos. A conta não deve ser paga apenas pelos trabalhadores. 
 
 
 
 
 
 

Atenção, filiados (as), do Ministério da Saúde e Funasa! 
Não percam a live com a Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG! 

Nesse primeiro momento a live será apenas sobre o andamento de processos dos 
(as) filiados (as) do Ministério da Saúde e Funasa. 

A live será transmitida nos perfis do SINDSEP-MG pelo Facebook 
(fb.me/SindsepMG) e pelo YouTube (ImprensaSINDSEP-MG). Basta curtir a nossa 
página no Facebook e inscrever-se YouTube para poder assistir à live e ficar por 

dentro dos processos. Participe! 
 

 
 

Faltam 2 dias! 

Não percam!!!!! 

 

http://www.naopodemosaceitar.com.br/

