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

No dia do trabalhador, o 1º de maio é de luta! 
Chegamos a mais um 1º de Maio - Dia do Trabalhador. Dia de relembrarmos nossas lutas e conquistas ao 
longo dos anos. Mas esse 1º de maio de 2020 apresenta uma situação atípica: A pandemia do coronavírus, 

o isolamento social e as incertezas em relação a manutenção do emprego, salário e direitos, trazem uma 
angústia, em relação ao futuro que há algum tempo toma conta dos trabalhadores brasileiros.  
É inegável que a pandemia afetou imensamente o mundo do trabalho.  E os trabalhadores vivenciam 

mudanças jamais imaginadas. Além do alto índice de desemprego – hoje são 12,9 milhões de 
desempregados segundo o IBGE – e da informalidade, a crise do coronavírus trouxe outros desafios para 
os trabalhadores.  

Aproveitando-se da situação, o governo vem editando Medidas Provisórias retirando direitos da classe 
trabalhadora. Dentre as principais alterações da MP 927 estão regras para o trabalho em home office, 
direito dos patrões anteciparem férias e feriados e adiamento de 8% do FGTS sobre os salários por três 

meses. No caso da MP 936, a principal proposta é a possibilidade de redução de jornada e salário na 
mesma proporção, além da suspensão do contrato de trabalho. 
Não bastasse, as duas grandes reformas afetaram diretamente a vida dos trabalhadores. A primeira delas 

foi a reforma Trabalhista, aprovada em 2017, que prometia ser a solução para superar a crise com a 
flexibilização de direitos dos trabalhadores, mas apenas ceifou os direitos que foram duramente 
conquistados e nunca cumpriu a promessa de gerar os milhões de novos empregos prometidos.  
A segunda reforma foi a da Previdência, que, além de instituir idade mínima de 65 e 62 anos para homens 

e mulheres, respectivamente, penalizando duramente os mais pobres, modificou as regras de cálculo da 
aposentadoria, limitou a pensão por morte, entre outras mudanças. 
Sabemos que a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho não é algo recente. E nos 

últimos anos, o ataque contra a classe trabalhadora está ainda mais em evidência. Nunca houve ameaça 
tão intensa aos direitos da classe trabalhadora brasileira como agora.  
Mas se precisamos reconhecer essas dificuldades, não nos é dado o direito de desistir da luta. O Dia do 

Trabalhador deve ser, para nós, uma data de reflexão e, sobretudo, de luta pela democracia, e contra a 
retirada de direitos da classe trabalhadora.  
Mas acima de tudo, esse deve ser um dia de mobilização, resistência e luta.  Luta contra um governo que 

não reconhece o valor dos trabalhadores, que desfere ataques sistemáticos aos nossos direitos, que não 
enxerga o real valor das entidades sindicais para a sociedade e para a democracia. 
Um governo pode, com amplo apoio da mídia, dos banqueiros, grandes empresários, latifundiários e países 

imperialistas, impor derrotas aos trabalhadores de seu país. Mas os trabalhadores não podem nunca achar 
que essas derrotas são permanentes.  
E, nesse 1º de maio, precisamos nos lembrar dos profissionais que continuam trabalhando em todo o 

Brasil. São milhões de pessoas que se arriscam, diariamente, para cuidar e proteger a população. Estão lá 
para que outros possam ficar em casa. Esses servidores atuam em várias frentes de enfrentamento ao 
coronavírus. São os servidores da saúde, funcionários públicos da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (Ebserh). Não podemos nos esquecer também dos trabalhadores da Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) que atuam no combate a endemias, afinal, outras doenças e graves epidemias, como a 
dengue, cujos surtos seguem em pleno crescimento. Nas universidades, temos os pesquisadores 

trabalhando incansavelmente a procura de remédios e vacinas para a população. 
Mas o trabalho dos servidores não para por aí. Os servidores do Ibama continuam combatendo crimes 
ambientais. Assim como a Polícia Rodoviária Federal atua na fiscalização das estradas. E para não haver 

crise de desabastecimento de alimentos, contamos com os esforços dos trabalhadores da Conab, 
Ceasaminas e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  



Nas ruas, temos também aqueles que trabalham no serviço público de limpeza urbana, e os policiais civis e 
militares que atuam para combater o crime e garantir a segurança da população. E nesse momento de 

incertezas, em que os patrões vem fazendo tantas demissões, os servidores do extinto Ministério de 
Trabalho seguem auxiliando os trabalhadores para que não tenham seus direitos desrespeitados.  
Por tudo isso, o SINDSEP-MG parabeniza todos os (as) trabalhadores do serviço público e das empresas 

públicas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, muitas vezes colocando em risco a 
própria vida, sem condições de trabalho, sem equipamentos de proteção individual (EPI), mas em prol do 
atendimento à sociedade brasileira. 

Nesse Dia do Trabalhador e em todos os outros dias, nós, do SINDSEP-MG, seguimos na luta! Por 
melhores condições de trabalho. Por nenhum direito a menos. Sempre por você e com você, trabalhador 
(a) do Serviço Público! 

 

Condsef envia ofício a Alcolumbre contra congelamento de salários 
Em ofício ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no 

Serviço Público Federal (Condsef) afirma que o Brasil vive um momento gravíssimo e não é hora de 
confiscar salários ou exigir contrapartidas de Estados e municípios. “Os salários dos servidores não podem 
ser confiscados e nem utilizados como moeda de troca”, destaca a entidade. Veja a nota: 

“O Brasil vive um momento gravíssimo. Para salvar vidas e garantir a saída da crise sanitária e econômica, 
o país precisa de mais serviços e servidores públicos, mais empregos, mais saúde, mais educação e mais 
pesquisa para o tratamento da doença que ameaça a vida de milhões de brasileiras e brasileiros. Cortar e 
congelar salários dos servidores públicos Federais, Estaduais e Municipais, para manter os lucros dos 

bancos e dos especuladores e o torniquete da emenda constitucional (EC) 95/2016, que só da saúde já 
retirou mais de R$ 20 bilhões em 2019, é um crime contra o povo. Presidente Davi Alcolumbre, os salários 
dos servidores não podem ser confiscados e nem utilizados como moeda de troca. Já não bastou a reforma 

da Previdência que reduziu nossos salários? Em vez de reduzir e congelar ainda mais os salários das 
servidoras e dos servidores públicos brasileiros, a maioria com salários congelados desde janeiro de 2017, 
tome medidas para revogar a EC 95/2016, taxe as grandes fortunas e o lucro fácil dos que especulam com 

a crise, suspendam os pagamentos e amortizações da suposta dívida pública”. 

 
Guedes volta a defender congelamento  

No dia 29/04, o ministro afirmou que o dinheiro do socorro a estados e municípios durante a pandemia 
de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, não pode “virar salário”. 
Guedes afirma que o congelamento dos salários é uma ferramenta que garante que as verbas da União 

sejam usadas efetivamente na saúde. “Se nós vamos mandar R$ 120 bilhões, R$ 30 bilhões 
extraordinariamente para estados e municípios, esse dinheiro não pode virar um mês de salário”, pregou. 
O ministro afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), concordou em colocar a regra 

no projeto de socorro que aguarda votação. Os servidores, por outro lado, consideraram as propostas de 
congelamento um “disparate”. 
Guedes definou a medida como uma “contrapartida do funcionalismo público à crise do coronavírus”. Ele 

explicou. “De um lado, a gente manda mais dinheiro. E, do outro, o Senado assegura que esse recurso não 
vai virar aumento de salário. É uma garantia de que o recurso vai ser encaminhado à saúde”, concluiu. 

  
Votação no Senado  
O presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, apresenta na quinta-feira (30) o relatório do projeto de 
socorro financeiro a estados e municípios, afetados pela crise causada pela covid-19 (PLP 149/2019). Entre 

as mudanças anunciadas por ele no projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, estão a limitação do 
valor e do prazo de compensação de ICMS e ISS a ser feita pela União a estados e municípios.  
Davi antecipou que a proposta deve incluir o congelamento de salário de todo o funcionalismo pelo prazo 

de 18 meses, o que resultaria numa economia de R$ 130 bilhões. Ele destacou que todas as alterações 
foram negociadas com a equipe econômica e com os deputados. A votação do projeto está prevista para 
este sábado (2) para que a proposta possa voltar o quanto antes para nova análise dos deputados. 

 

Câmara aprova prioridade a profissionais da saúde nos testes de Covid-19 
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 29/04, proposta que dá prioridade na testagem do novo 
coronavírus a profissionais que atuam no combate à Covid-19 e estão em contato direto com pessoas 
contaminadas, caso dos profissionais de saúde e dos agentes funerários. A medida segue para o Senado. 



A proposta também obriga empregadores a fornecer, gratuitamente, equipamentos de proteção aos 
profissionais que atuam em atividades essenciais e em contato direto com portadores ou possíveis 

portadores do coronavírus, considerando os protocolos indicados para cada situação. 
A obrigatoriedade de testagem periódica – a cada 15 dias – determinada no texto original foi retirada, mas 
ampliou o rol dos profissionais que terão prioridade nos exames e direito a equipamento de proteção 

individual (EPI). 
 
Categorias 

A prioridade em testes vale para os seguintes profissionais: médicos; enfermeiros; fisioterapeutas; 
psicólogos; assistentes sociais; policiais e bombeiros; guardas municipais; integrantes das Forças Armadas; 
agentes de fiscalização; agentes comunitários de saúde; agentes de combate às endemias; técnicos de 

enfermagem; motoristas de ambulâncias; biólogos, biomédicos e técnicos em análises clínicas; 
trabalhadores de serviços funerários e de autópsia; profissionais de limpeza; farmacêuticos, bioquímicos e 
técnicos em farmácia; dentistas; e outros profissionais que sejam convocados a trabalhar durante o 

período de isolamento social e que tenham contato com pessoas ou com materiais que ofereçam risco de 
contaminação pelo coronavírus. 
A regra assegurará aos profissionais o direito de reivindicar os equipamentos necessários para se proteger 
contra contaminação. Essa determinação se reveste de especial importância quando se considera a 

disparada do número de denúncias de falta de EPI nos hospitais. Em meados de abril, estimava-se que o 
Brasil tinha mais de 8 mil profissionais de saúde afastados das atividades por suspeita de infecção pelo 
novo coronavírus. Esperamos que agora, os órgãos e instituições de saúde respeitem a lei e disponibilizem 

os EPIs aos profissionais. 

 
Salles demite mais dois servidores ligados à operação contra garimpo ilegal 

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou dois servidores da pasta que atuavam na 
coordenação de fiscalização e de operações contra crimes ambientais. As demissões foram publicadas no 
Diário Oficial da União desta quinta-feira (30) e são vistas como retaliação a uma operação de combate ao 

garimpo ilegal que aconteceu no começo de abril na região amazônica.  
Os atos publicados exoneram o coordenador-geral de Fiscalização Ambiental da Diretoria de Proteção 
Ambiental, do Ibama e o coordenador de Operações de Fiscalização, também ligado à Diretoria de 

Proteção Ambiental. Para o cargo de coordenador-geral de Fiscalização Ambiental foi nomeado o coronel 
da reserva da PM de São Paulo, Walter Mendes Magalhães Júnior. No dia 13 de abril, Salles já havia 
demitido  o então diretor de Proteção Ambiental do Ibama. 

Entre os servidores do Ministério, a leitura é de que as demissões são uma resposta à insatisfação do 
presidente Jair Bolsonaro com a realização de operações contra o garimpo ilegal no sul do Pará. Em 
novembro de 2019, Jair Bolsonaro prometeu a garimpeiros, em frente ao Palácio da Alvorada, que proibiria 

a queima de maquinário ilegal apreendido em ações de fiscalização. 

 
Câmara quer compensação maior a trabalhador com salário acima de R$ 3 mil 

Os deputados articulam mudanças na medida provisória (MP 936/2020) que permite a suspensão do 
contrato de trabalho e a redução da jornada e de salários durante a pandemia. A intenção é incluir a MP na 
pauta do plenário até a semana que vem. São defendidas pelo menos três mudanças no texto enviado pelo 

Palácio do Planalto: 
 Tornar obrigatória a participação de sindicatos nas negociações entre patrões e empregados; 

 Aumentar a recomposição para os trabalhadores que estão sujeitos à maior redução do salário, 
como aqueles que recebem acima de R$ 3 mil; 

 Autorizar o governo a manter o programa pelo tempo que considerar necessário, retirando a data-

limite de 31 de dezembro de 2020, que é quando está previsto para acabar a vigência do estado de 
calamidade. 

Como a recomposição salarial pelo governo é feita com base no teto do seguro-desemprego, de R$ 1,8 mil, 
quem ganha mais tem uma perda salarial maior. O trabalhador com salário de R$ 10 mil, por exemplo, 
pode ter seu rendimento reduzido em até 57%. 

 
Sindicatos 
Maia já externou que é contra a obrigatoriedade de participação dos sindicatos nas negociações entre 

patrões e empregados. Para ele, o reconhecimento da validade dos acordos individuais feito pelo Supremo 
Tribunal Federal há duas semanas torna essa discussão desnecessária. 



A medida provisória autoriza as empresas a reduzirem jornada e salário por até três meses e a 
suspenderem contratos de trabalho por até 60 dias. As regras já estão em vigor, mas precisam da 

aprovação do Congresso para serem convertidas em lei. 

 
Trabalhadoras grávidas ou pessoas de grupo de risco podem ter direito à licença 

Está em análise na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 1615/20 que determina a licença a 
trabalhadoras grávidas e mães de recém-nascidos, além de outros trabalhadores incluídos nos grupos de 
risco do Covid-19, durante o estado de calamidade pública.  

Inicialmente, o Ministério da Saúde reconheceu como integrantes do grupo de risco os idosos, além de 
pessoas de qualquer idade com doenças crônicas como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença 
neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras. A partir de abril, o órgão incluiu as 

gestantes e as puéperas – mães de recém-nascidos – no grupo de risco, por considerá-las como mais 
vulneráveis a infecções no geral. 
 

INSS vai prorrogar automaticamente benefício de quem já recebe auxílio-doença 
Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29), a Portaria nº 552, que estabelece que, 
enquanto as agências estiverem fechadas os segurados do INSS que já estão recebendo o auxílio-doença 

terão seus benefícios automaticamente prorrogados pelo órgão.  
Para que a extensão do prazo seja possível, o INSS ampliou o limite máximo para pedidos de prorrogação 
para até seis requerimentos que, ao serem efetivados, vão gerar a prorrogação automática. As solicitações 

dos pedidos deverão ser feitas pelo aplicativo ou pelo portal Meu INSS.  
 
Agências fechadas 

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vão continuar fechadas após esta quinta-feira 
(30), quando estava prevista a retomada do atendimento presencial. A decisão de manter o fechamento 
das agências foi tomada no dia 28/04, pela Secretaria Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da 
Economia e pelo próprio INSS. O ato confirmando a continuação da quarentena deverá ser publicado no 

Diário Oficial da União (DOU).  
No período em que as unidades estiverem fechadas, os requerimentos de serviços e benefícios deve ser 
solicitados por meio dos canais remotos, que são o site ou o aplicativo MEU INSS, e a Central de 

Atendimento 135. 
 
 


