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

 Contra cortes salariais, servidores públicos ameaçam greve 
O funcionalismo público está irritado com o governo federal. Os servidores avaliam protestos digitais e 
cogitam seriamente greve para evitar reduções salariais em estudo, que ganharam força com o apelo de 
sacrifício de todos em meio à pandemia de coronavírus. 

A insatisfação começou com a não dispensa de todo o quadro para o teletrabalho durante a pandemia da 
Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A categoria recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
que negou o pedido para manter a “independência entre os Poderes”. 
Depois, a situação se agravou com a possibilidade de cortes nos salários e na jornada, que podem chegar 

a 50%. O dinheiro economizado com a folha seria destinado a ações de combate ao vírus e a seus efeitos 
na economia do país. 
Azedou ainda mais com a decisão do Ministério da Economia de suspender o pagamento de benefícios a 

servidores públicos federais que estão em escala de trabalho remoto. Com a decisão, não serão pagos 
horas extras, adicional de insalubridade e de trabalho noturno e auxílio-transporte enquanto perdurar 
a quarentena. 

Os servidores, que já estavam mobilizados contra a reforma administrativa — um ato marcado para 18 de 
março foi desmarcado por conta da pandemia —, agora enxergam ainda mais motivos para subirem o tom 
contra o governo. 

Entidades sindicais articulam estratégias jurídicas e políticas para abrirem fogo contra o governo. 
Atualmente, o país tem 12 milhões de empregados públicos, sendo mais de 600 mil no governo federal. 
 

Greve e protestos digitais 
Ainda não há nenhuma atitude definida, mas até mesmo protestos por redes sociais e greves instantâneas 
podem deixar o campo das ideias se a temperatura subir. 

Líderes sindicais estão em contato com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público — grupo 
que reúne 235 congressistas. 
A ideia é pressionar o governo e parlamentares contrários para que não haja nenhuma mudança nos 

salários. 
“Vamos fazer o combate a essa proposta no enfrentamento aos parlamentares e ao governo”, frisa o 
secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio Ronaldo 

da Silva. 
Além da Condsef, o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), a Associação dos 
Servidores do Ministério Público Federal (ASMPF) e o Sindicato dos Professores do DF consideram a 

medida inconstitucional. 
“Não há precedentes de corte salarial de servidor público em outros países afetados pela crise”, defende o 
presidente da frente parlamentar, deputado Professor Israel Batista (PV-DF). 

 
Reuniões 
Em reunião, o Fonacate debateu com os servidores públicos estratégias. Na próxima semana, um 
documento deve ser apresentado com as propostas da categoria. 

No entendimento do grupo, a redução salarial e de benefícios é “inútil”, do ponto de vista econômico, e 
inconstitucional, sob o aspecto jurídico. 
“[Essas medidas] atestam, uma vez mais, o descaso do ministro Paulo Guedes e de sua equipe em relação 

ao serviço público brasileiro”, afirmou o presidente do Fórum, Rudinei Marques. 
 

 



SindGCT critica cortes e afirma que sem pesquisa não há combate à pandemia 
O Sindicato dos Gestores em Ciência e Tecnologia (SindGCT) e a Associação Nacional dos Pós-graduandos 

(ANPG) tentam revogar os efeitos das portarias 34/2020 da Capes e 1.122/2020 do MCTIC, que juntas 
cortam bolsas de programas que precisam de incentivos e de áreas das ciências humanas, sociais e 
básicas. Para Roberto Muniz, presidente do SindGCT, sem essas áreas, não é possível avançar no combate 

ao coronavírus. 
As entidades articulam a derrubada das regras em diálogo com parlamentares que integram a Frente 
Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais e por meio de abaixo-assinados que 

circulam pelas redes sociais. Um deles, mobilizado pela ANPG, já tem mais de 160 mil apoiadores. A 
campanha afirma que "a medida em questão, se não revogada imediatamente, prolongará o clima de 
pânico e desesperança entre os pós-graduandos e aprofundará as desigualdades já existentes entre 

programas de pós-graduação, áreas de conhecimentos e regiões brasileiras." 
No Parlamento, a deputada federal Margarida Salomão (PT-MG) apresentou um Projeto de Decreto 
Legislativo (PDL 112/2020) que susta a Portaria 34, sob argumento do documento ser de arbitrário e 

contrariar os interesses da sociedade, tendo em vista a importância da pesquisa científica para o 
desenvolvimento do País. Além disso, a deputada Fernanda Melchiona (Psol-RS) encaminhou pedido à 
Procuradoria-geral de Direitos do Cidadão solicitando a imediata revogação da Portaria nº 1.122, bem 

como a continuidade de investimentos em todas as áreas da ciência. 
 
Pesquisa para desenvolvimento 
Roberto Muniz comenta que pesquisadores das dezenas de universidades do País têm reclamado da falta 

de recursos para desenvolvimento de estudos urgentes. "O governo fala de 'redistribuição' [das bolsas], 
mas pesquisadores e pós-graduandos têm afirmado que houve cortes mesmo", informa o gestor, 
denunciando que as medidas foram tomadas sem diálogo com a comunidade. Segundo o presidente do 

SindGCT, cursos de pós-graduação com notas 3 ou 4, que representam 70% do total de programas do 
País, estão perdendo cerca de 60% de suas bolsas. Departamentos melhor avaliados também não estariam 
de fora da redução e podem perder até 10% dos incentivos. 

Em contrapartida aparente, recentemente, o governo liberou R$ 100 bilhões para investigações que 
envolvam descobertas sobre a Covid-19, entretanto, Muniz pondera que o montante, para desenvolvimento 
científico, é insuficiente e chegou tarde. A ANPG destaca que a Capes vem sofrendo cortes significativos 

desde 2019, que somam quase 8 mil bolsas perdidas. Segundo a associação, a Portaria 34/2020 chega 
para penalizar os programas mais novos, tirando os instrumentos necessários para que esses programas 
possam progredir.  

"É de notório conhecimento que mesmo com defasagem do valor das bolsas há 7 anos, sem mecanismos 
periódicos de reajuste, e sem direitos trabalhistas e previdenciários combinado à escassez total de 
recursos, os pós-graduandos no País estão produzindo ciência de qualidade, como aqueles que estão 

diretamente trabalhando para combate ao novo coronavírus, seja sequenciando em tempo recorde o 
genoma viral ou construindo modelos matemáticos para prever a incidência da doença ou em tantas outras 
pesquisas importantes de caráter regional e nacional", escreveu a Associação na divulgação do abaixo-

assinado. 
 
Todas as áreas importam 

A retirada de ciências humanas, sociais e básicas das áreas de prioridade do governo preocupam por 
significar zero investimento em campos tão importantes quanto a tecnologia, priorizada pela Portaria 
1.122/2020 do MCTIC. Roberto Muniz explica que o combate à pandemia do novo coronavírus deve ser 

compreendido como uma mobilização de todas as frentes. "Como se vai prevenir a saúde dos povos 
indígenas sem antropólogos?", questiona. "Se essa portaria passar mesmo a vigorar, pode acontecer das 
bolsas de iniciação científica irem apenas para as áreas prioritárias e não teria como fazer projeto 
sociológico ou antropológico, por exemplo", critica. 

A Condsef/Fenadsef reitera seu compromisso com os servidores da área de Ciência e Tecnologia e acredita 
que o desenvolvimento de um País justo e igualitário só pode ser concretizado com incentivo à pesquisa e 
à educação. Seguimos em defesa da Capes, do CNPq, dos gestores e dos estudantes. 

 
Deputados apresentam propostas que suspendem descontos nos vencimentos 

Para o deputado José Guimarães (PT/CE), o impacto na economia brasileira é uma realidade que ainda vai 

se agravar nos próximos meses, com a diminuição da renda e o aumento do desemprego no país em razão 
da pandemia do coronavírus (COVID-19). O deputado é autor do Projeto de Lei 987/2020, que pretende 



suspender pelo prazo de três meses os descontos nos vencimentos, subsídios, soldos, salários, 
remunerações e benefícios de valores referentes a empréstimos consignados contratados por empregados, 

servidores públicos, pensionistas e aposentados. 
Ainda de acordo com a proposta, o prazo de suspensão poderá ser prorrogado, quantas vezes se fizer 
necessário, enquanto vigorarem as medidas emergenciais para enfrentamento da pandemia, o que 

garantiria o sustento familiar, por meio do recebimento integral das remunerações e benefícios de 
aposentadoria, além de socorrer e apoiar os familiares que vierem a perder seus empregos ou tiverem sua 
renda reduzida; voltando a honrar suas dívidas quando o cenário nacional estiver mais estável e 

equilibrado. 
Seguindo o mesmo viés, o deputado Joseildo Ramos (PT/BA), apresentou o PL 965/2020, que estabelece a 
suspensão temporária de contrato de crédito consignado, firmado entre aposentados e pensionistas e 

instituições financeiras. A suspensão permanecerá durante todo o período de emergência de saúde pública 
e alcança quem recebe entre um e três salários mínimos. 
 

Atendimento da GEAP somente pelo 0800 
A GEAP – Autogestão em Saúde, informa que atendendo as recomendações do Ministério da Saúde, com a 
distância que deve ser observada entre as pessoas como forma de prevenção ao contágio pelo novo 

coronavírus, a Central de Atendimento da Geap (0800) está atendendo com a equipe reduzida. 
As solicitações de boletos, comprovantes, declarações, entre outros, podem ser feitas pelos canais online: 
site (www.geap.com.br) e aplicativo Geap Saúde. 
 

10º ciclo de avaliação de desempenho dos servidores do Ministério da Saúde 
A gestão dos servidores cedidos do Ministério da Saúde, em apoio ao Núcleo Estadual do Ministério da 
Saúde em Minas Gerais comunica que o prazo para a realização das avaliações de desempenho dos 

servidores do Ministério da Saúde encerra-se em 31/05/2020. Este é o 10º ciclo de avaliação de 
desempenho individual desses servidores. 
Para realizar a avaliação os servidores deverão procurar suas chefias imediatas e orientá-las a acessar, com 

respectivos login e senha cadastrados no ano passado, o site sigesp.saude.gov.br. Para quaisquer 
esclarecimentos, entrar em contato com admg@saude.gov.br  
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