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

Campanha pede apoio por PEC que garante plano de saúde a intoxicados da ex-Sucam 
Centenas de servidores da extinta Sucam (Superintendência de Campanhas de Saúde Pública), 
admitidos até 31 de dezembro de 1988, travam uma luta histórica por direito a um tratamento 
digno de saúde enquanto enfrentam sequelas graves provocadas por produtos tóxicos - como o 
DDT - usados no combate a endemias e controle de doenças como malária, chagas, febre amarela 
e outras. Por décadas esses servidores atravessaram os rincões do País para salvar vidas. Foram 
mais de 30 milhões de quilômetros percorrendo o Brasil, seja navegando, cavalgando ou mesmo 
caminhando com a missão de proteger vidas.  
A missão custou a saúde de centenas desses trabalhadores que apresentaram quadros de 
doenças graves. Muitos já perderam a vida nessa luta. Aqueles que ainda lutam por suas vidas 
hoje reivindicam a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 101 de 2019. 
Caso aprovada, a PEC 101/19 deverá garantir plano de saúde e assistência aos intoxicados da ex-
Sucam que já tiveram até mesmo sua história reconhecida como uma questão humanitária. 
 
Petição online: "SOS Sucanzeiros" 
Além da busca permanente do apoio de parlamentares pela aprovação da PEC 101/19, 
uma petição online foi colocada no ar pelo Sindsef-RO como parte de uma campanha em defesa 
de um plano de saúde para os intoxicados da ex-Sucam.  
O secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva, que também assina 
o documento pela aprovação da PEC 101/19, aponta para a importância dessa campanha. "Vários 
servidores continuam sofrendo sem que o governo reconheça efetivamente os casos como 
acidente de trabalho. O objetivo é garantir suporte para tratamento desses trabalhadores e suas 
famílias", destaca. 
A PEC foi sugerida justamente com a expectativa de que esses trabalhadores possam contar com 
pronta assistência médica, uma vez que a maioria deles não possui qualquer plano e não tem 
recebido a atenção necessária na rede pública.  
Levantamento realizado em diversos estados em 2019 apontava que de 383 óbitos analisados 
entre servidores intoxicados, mais de 55% das vítimas tinham menos de 60 anos. Cerca de 90% 
faleceram com menos de 30 anos, após o contato inicial de manuseio com o DDT. Só 12,53% dos 
intoxicados alcançaram a expectativa de vida nacional que é acima dos 75 anos.   
Acesse a petição online: https://www.peticao.online/pec_101_plano_de_saude_aos_sucanzeiros 

 
07/08 - Dia Nacional de Luta em defesa da vida 

Centrais sindicais definiram o 7 de agosto como Dia Nacional de Luta em defesa da vida e dos 
empregos. A decisão foi tomada em reunião por videoconferência realizada na segunda-feira, 27. 
A programação de atos e mobilizações que respeitarão as medidas de distanciamento social para 
contenção da pandemia do novo coronavírus será divulgada ainda esta semana. O SINDSEP-MG 
reforça a importância da unidade da categoria para impedir que ameaças à saúde da população se 
espalhem ainda mais. 
Em nota, as centrais destacaram que o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
contrariou especialistas em saúde pública, além de organismos e protocolos internacionais, 
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adorando medidas equivocadas que desorganizaram as ações de enfrentamento à pandemia. O 
resultado da negligência e irresponsabilidade do governo coloca o Brasil na iminência de atingir 
100 mil óbitos ainda em agosto. 
Além da saúde das pessoas, preocupa também a questão econômica, que teve a crise 
aprofundada com extinção em massa de empregos e empresas. Se o ministro Paulo Guedes 
argumenta que não há recurso em caixa para arcar com a conta, reportagem do Brasil de Fato 
revelou que dívida de empresas com a União, especialmente empresas do agronegócio, seria 
suficiente para pagar auxílio emergencial de brasileiros por 14 meses. 
 
Trabalhadores na linha de frente 
A crise econômica é usada equivocadamente para atacar a categoria dos servidores públicos 
federais, pintados pelo setor empresarial explorador da classe trabalhadora como marajás fictícios. 
Em tempos tão difíceis, são os servidores que seguem na linha de frente da pandemia, realizando 
atendimentos em saúde pública e serviços essenciais. Apesar do esforço, o governo segue com a 
intenção de congelar salários, como feito pelos vetos presidenciais à Lei Complementar 173/2020, 
que ainda precisam ser avaliados pelo Congresso Nacional. 
Considerando desrespeito o congelamento de salários, as difamações à categoria e o retrocesso 
de direitos conquistados, o SINDSEP-MG convoca sua base a se somar a este calendário de lutas. 
“É importante ficar atento à programação que será divulgada, colocar na agenda e se mobilizar 
para participar, dialogando com colegas e com a população em geral. Bolsonaro está brincando 
com o povo. A pandemia não vai embora com o tempo, mas com trabalho e vontade política do 
presidente fazer diferente. Poderia começar nomeando um profissional técnico para o cargo de 
ministro da Saúde", critica o Secretário-geral, Sérgio Ronaldo da Silva. 
As centrais sindicais reforçam ainda a necessidade de fornecimento de equipamentos de proteção 
individual (EPI) para trabalhadores essenciais, em especial os da área da saúde. O fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde (SUS), que já perdeu mais de R$ 20 bilhões desde que promulgada a 
Emenda Constitucional 95, conhecida como Teto dos Gastos, também é uma das principais 
bandeiras deste 7 de agosto de luta. 
 

Servidor que criticar órgão em que atua nas redes sociais deve ser punido, diz CGU 
Uma nota técnica publicada pela Controladoria-Geral da União defende que a divulgação por 
servidores federais "de opinião acerca de conflitos ou assuntos internos, ou de manifestações 
críticas ao órgão ao qual pertença" em suas redes sociais são condutas passíveis de de apuração 
disciplinar. O documento foi assinado no dia 3 de junho e é de responsabilidade da Coordenação-
Geral de Uniformização de Entendimentos (CGUNE). 
Esta não é a primeira vez que o tema vem à tona no governo federal. Em maio, uma nota 
técnica elaborada pela Comissão de Ética do Ibama também pretendia coibir as manifestações 
políticas contrárias ao governo nas redes sociais dos agentes ambientais. 
Em outra ação vista como tentativa de cerceamento da opinião dos servidores federais, o 
Ministério da Justiça elaborou um dossiê sigiloso contra servidores associados a grupos 
antifascistas. 
A nota é uma manifestação interpretativa da CGUNE "quanto ao alcance e conteúdo dos arts. 116, 
inciso II e 117, inciso V, da Lei nº 8.112/1990, visando, especialmente, promover a justa 
adequação destes às hipóteses de condutas irregulares de servidores públicos federais pela má 
utilização dos meios digitais de comunicação online". As principais conclusões do documento são: 

➢ A divulgação pelo servidor de opinião acerca de conflitos ou assuntos internos, ou de 
manifestações críticas ao órgão ao qual pertença, em veículos de comunicação virtuais, são 
condutas passíveis de apuração disciplinar; 

➢ As condutas de servidores que tragam repercussão negativa à imagem e credibilidade de 
sua instituição, na forma da alínea anterior, caracterizam o descumprimento do dever de 
lealdade expresso no art. 116, II, da Lei nº 8.112/90; 

➢ As responsabilidades estatutárias e éticas impostas ao servidor público atuam como 
circunstâncias limitadoras dos seus interesses privados, permitindo a sua responsabilização 



disciplinar por condutas irregulares praticadas na esfera privada, desde que estas estejam 
relacionadas às atribuições do cargo em que se encontre investido; 

➢ A solução de conflitos de entendimento e interesses que extrapolem a esfera comum 
dos debates de ordem interna deve, ordinariamente, ocorrer no âmbito do próprio órgão de 
lotação do servidor, por meio dos canais internos competentes; 

➢ A identificação funcional do servidor nas mídias sociais, por si só, não é motivo de 
responsabilização disciplinar, exigindo, além da efetiva divulgação do conteúdo, a 
verificação de impropriedades no teor das manifestações nele expostas, especialmente no 
que diz respeito à possível repercussão negativa à imagem ou credibilidade de sua 
instituição ou em relação aos demais servidores da casa. 

 

Atendimento Remoto no INSS é prorrogado até 21 de agosto 
O atendimento presencial nas agências da Previdência Social foi adiado para 24 de agosto. O 
atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até 21 de agosto e continuará 
sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. As alterações de datas estão definidas 
na Portaria Conjunta n° 36 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), publicada nesta quarta-feira (29/7), no 
Diário Oficial da União.  
Em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas 
contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento 
pelos canais remotos (Meu INSS e Central 135). Também serão retomados os serviços que não 
possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos, como perícia médica, 
avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, 
justificação judicial e atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios.  
A reabertura gradual e segura vai considerar as especificidades de cada uma das 1.525 Agências 
da Previdência Social no país. Cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e 
contratados, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de 
limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva.  
As unidades que não reunirem as condições necessárias para atender o cidadão de forma segura 
continuarão em regime de plantão reduzido. O INSS vai divulgar, em painel eletrônico, 
informações sobre o funcionamento das Agências da Previdência Social, os serviços oferecidos e o 
horário de funcionamento.  
Todas as medidas tomadas para garantir o direito dos cidadãos durante a pandemia da Covid-19, 
incluindo a simplificação dos procedimentos, a dispensa de exigências e a oferta de serviços por 
meio de canais remotos, continuarão valendo mesmo após a retomada do atendimento presencial. 
 

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. 
 
 
 



SINDSEP-MG fecha parceria com planos de saúde 

 
A crise nos planos de autogestão não é nova. Há anos, a diretoria do SINDSEP-MG luta para que o 
governo amplie os valores da contrapartida pagas aos planos.  
Não bastasse, os aumentos abusivos aliados aos problemas na cobertura desses planos são alvo 
constante de críticas por parte dos trabalhadores.  
Foi pensando nisso que o SINDSEP-MG fechou uma parceria, por meio da Nacional Saúde 
Administradora de Benefícios Ltda, com dois renomados planos de saúde: Unimed Belo Horizonte 
e Premium Saúde. 
Sabemos que a demanda por planos de saúde é de suma importância para os (as) nossos (as) 
filiados (as), por isso, buscamos planos que ofereçam o melhor custo benefício para toda a nossa 
categoria. 
As adesões aos planos de saúde estarão disponíveis para os filiados do SINDSEP-MG. Os 
servidores não filiados também poderão aderir aos planos. Mas para isso precisarão se filiar.  
Servidor (a), se você ainda não é filiado (a), não perca esta oportunidade, filie-se ao SINDSEP-MG 
e garanta àqueles que você ama um plano de saúde que cabe no seu bolso! 
O lançamento da parceria entre o SINDSEP-MG e os planos de saúde Unimed Belo Horizonte e 
Premium Saúde acontece no dia 12/08, com uma live em que os (as) filiados (as) poderão 
conhecer o plano e tirar todas as dúvidas. 
Até lá, acompanhe todas as informações sobre os novos planos de saúde do SINDSEP-MG por 
meio do nosso boletim diário e também pelo perfil do Sindicato no Facebook. 

 
 

 


