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

Servidores se unem por derrubada do veto de Bolsonaro que congela salários 
A Confederação dos Trabalhadores no Serviços Públicos Federal (Condsef/Fenadsef), a Federação Nacional 
dos Servidores Públicos Estaduais e do Distrito Federal (Fenasepe), a Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Municipal (Confetam) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social 
(CNTSS) somam forças em um dia nacional de lutas nessa quinta-feira, 2, pela derrubada de vetos do 
presidente Jair Bolsonaro que congelam salários e uma série de direitos de quase 12 milhões de servidores 
em todo o Brasil até o final de 2021.  
As entidades se uniram também na assinatura de uma carta aos parlamentares cobrando a derrubada de 
veto que retira quatro dispositivos da Lei Complementar 173/20, de auxílio a Estados e Municípios. Além 
disso, a carta aponta 8 alternativas que poderiam ser adotadas para superar a crise sem atacar 
trabalhadores, sejam do setor público como da iniciativa privada.  
Na carta, as entidades reforçam que novos elementos devam ser postos para que esta decisão seja tomada 
com consciência e responsabilidade. Enquanto a balança comercial brasileira registra superávits e 
aumentam novos bilionários quase sempre ligados a empreendimentos familiares e hereditários, 
enriquecidos com a exploração de trabalhadores, a crise para a maioria da população só piora. Nesse 
cenário, onde milhões de brasileiros sofrem os efeitos de uma política econômica que privilegia o acúmulo 
de riquezas, os servidores e serviços públicos serão cada vez mais necessários.  
 
É justo? 
Na carta aos parlamentares as entidades questionam. "É justo reduzir o salário de quem está na linha de 
frente da batalha contra o novo coronavírus? E a palavra é reduzir porque, com a desvalorização, é isso 
que o congelamento faz". A culpa da crise, apontam, "é a proteção que o governo dá aos bilionários 
enquanto a população sofre; é não taxar as grandes fortunas e as heranças; é não liberar as reservas 
econômicas do país; é não revogar o Teto de Gastos para que a população possa ter mais acesso a 
serviços de direito; é seguir pagando juros da dívida pública que acabam em bancos privados de nomes 
estampados na revista Forbes; é entregar empresas estatais lucrativas para as figuras bilionárias do Brasil". 
A carta ainda pontua que até 2026, servidores públicos federais devem perder metade do poder de compra 
por congelamentos acumulados. Há ainda intenção do governo em apresentar PECs para impor redução de 
salário com redução de jornada, o que o STF na semana passada julgou inconstitucional. Oito alternativas 
são apontadas pelas entidades representativas dos servidores para superar a crise: 

➢ Revogação imediata da Emenda Constitucional 95/2016; 
➢ Suspensão imediata do pagamento da dívida pública; 
➢ Instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF); 
➢ Criação da Contribuição Social sobre Altas Rendas de Pessoas Físicas (CSPF); 
➢ Criação de alíquota adicional extraordinária temporária sobre lucro de instituições financeiras; 
➢ Revogação da isenção de Imposto de Renda de pessoas físicas sobre lucros e dividendos 

distribuídos ou remetidos ao exterior; 
➢ Investimento em assistência social já; 
➢ Realização de concurso público para atendimento do alto contingente de cidadãos necessitados. 

 

Após aposentadoria por invalidez, Guedes vai cortar lista do auxílio doença 
Os ministérios da Economia e da Saúde criaram um grupo de trabalho para diminuir a lista de doenças que 
excluem a exigência de carência para a concessão de benefício por incapacidade temporária ou 
permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



A portaria com a determinação foi publicada nesta terça-feira (30/06) no Diário Oficial da União (DOU). É a 
segunda medida do tipo em dois dias. Nesta segunda-feira (29/06), o governo criou um grupo para 
diminuir a lista de doenças passíveis de aposentadoria por invalidez. 
As possíveis mudanças ocorrerão na Lei nº 8.213, de julho de 1991. Os textos são assinados pelos 
ministros Paulo Guedes e general Eduardo Pazuello. 
O auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em 
decorrência de doença ou acidente. Ou permanentemente incapacitado. 
O grupo irá mexer nas balizas construídas em agosto de 2001. O governo pretende elaborar as novas 
diretrizes em 180 dias, prazo que excepcionalmente poderá ser prorrogado por mais 30 dias. O grupo 
entregará aos ministros um relatório com a “proposição de encaminhamentos”, ou seja, o que deve ser 
alterado. 
A coordenação do Grupo de Trabalho cabe à Subsecretaria da Perícia Médica Federal da Secretaria de 
Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 
 
Aposentadoria por invalidez 
Nesta segunda-feira, Guedes e Pazuello iniciaram o processo para revisar a lista de enfermidades e 
afecções que autorizam o pagamento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 
A legislação aponta algumas enfermidades que isentam a carência para o benefício de auxílio-doença, 
como tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, cegueira, 
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, entre outras. 
 

SindGCT faz manifestação contra retorno de trabalho presencial dos servidores da 
Ciência e Tecnologia 

O Sindicato Nacional de Gestores em Ciência e Tecnologia (SindGCT), que congrega servidores do 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), do CNPq, da CAPES e de outros órgãos, entidade 
filiada à Condsef/Fenadsef, realizou um ato simbólico na Esplanada dos Ministérios, nesta terça-feira, 30, 
pela manutenção do trabalho remoto nesse momento em que as mortes por Covid-19 ainda aumentam em 
todo o Brasil, especialmente em Brasília, sede do sindicato e onde se concentram os servidores públicos da 
União.  
Roberto Muniz, presidente do sindicato e também da Associação dos Servidores do CNPq (ASCON), 
destacou em vídeo o objetivo do ato (veja abaixo). "Nós estamos trabalhando muito e mantendo as 
atividades de ciência e tecnologia no País, trabalhando de modo remoto, em casa, seguindo as orientações 
de isolamento social recomendadas por especialistas da Organização Mundial da Saúde", declarou. Para o 
representante dos trabalhadores da carreira de C&T, ficar em casa neste momento é defender a vida. 
"Vamos defender a vida ficando em isolamento social. O ministério não pode ignorar as recomendações 
imanadas da ciência, vindas de especialistas", criticou Muniz. 
Rodrigo Rodrigues, presidente da CUT-DF, também participou da mobilização em frente ao MCTI e disse 
que este é um momento importante de luta em defesa da vida e da saúde. "Este ministério é responsável 
por nos produzir conhecimento. Não podemos colocar os servidores desse ministério em risco. A CUT está 
aqui para poder dizer 'não' à volta ao trabalho presencial, em defesa da vida dos trabalhadores e de todos 
os seus direitos", reforçou. 
 
Momento de incertezas 
Belo Horizonte, como diversas capitais do Brasil, testemunha aumento dos casos de Covid-19. E essa 
semana, a flexibilização iniciada em 25 de maio, voltou à estaca zero. Somente os serviços considerados 
essenciais podem ficar abertos. 
Uma nota do SindGCT afirma: "Exatamente por esses dados concretos é que criticamos soluções simples e 
apressadas, que colocam a perder todo um esforço social e econômico de isolamento social e prevenção 
que vinha sendo feito até o momento". "A flexibilização do isolamento social só deve ocorrer quando o 
número de contagiados e de mortos apresentem uma estagnação ou decréscimo. Assim se comportaram 
diversos países que foram atingidos pela pandemia antes do Brasil", defende a entidade. 
 
Compromisso 
A Condsef/Fenadsef e o SINDSEP-MG têm compromisso com a luta pela vida e pela segurança dos 
servidores e de suas famílias. Seguimos na defesa do desenvolvimento científico e tecnológico, e, 
sobretudo, na valorização de um Estado que busque construir um país mais justo e igualitário.  



 

Calendário de Atividades 
➢ 02/07 – Assembleia com os trabalhadores da Ceasaminas (Entreposto de Contagem). 

 

 

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 no perfil do SINDSEP-MG pelo Facebook 
(fb.me/SindsepMG) e no canal do sindicato no YouTube 
(ImprensaSINDSEP-MG). 
No Facebook acesse: https://www.facebook.com/SindsepMG/ Basta 
curtir/seguir a nossa página. 
No YouTube, entre em pesquisar, digite Imprensa SINDSEP-MG ou 
acesse o link https://www.youtube.com/channel/UCU9d-
XZxgJnc1v2MXOWMd1Q e inscrever-se. É só entrar no Facebook ou 
YouTube para assistir à live e ficar por dentro dos processos. Participe! 
 

 
 


