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

 
Conselho Federal da OAB será acionado contra controle das redes dos servidores 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef)/Federação Nacional dos Trabalhadores 
do Serviço Público Federal (Fenadsef) acionará o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (O AB) 
para ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o  contro le 
de redes sociais dos servidores. 
O Secretário-geral da Confederação, Sérgio Ronaldo da Silva, afirma que a entidade também se reunirá com 
partidos políticos com representação no Congresso Nacional para derrubada da nota técnica da Contro ladoria -
Geral da União (CGU) que defende punição de trabalhadores que eventualmente critiquem os ó rgãos federais 
nos quais exercem suas funções. 
"Vigilantismo e censura à liberdade de expressão são inadmissíveis em uma democracia, regime político em que 
ainda vivemos, apesar das ameaças tiranas que tentam nos amedrontar diariamente. A leitura da CGU va i 
contra preceitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, que deve ser respeitada acima de tudo", 
comenta Silva. De acordo com o escritório Wagner Advogados Associados, que presta assessoria jurídica à 
Condsef/Fenadsef, o teor da advertência da CGU é grave. 
O documento circulado pelo órgão considera antiético realizar postagens nas redes sociais que atinjam a 
credibilidade da CGU e determina que "Condutas impróprias são passíveis de apuração disciplinar". A 
Controladoria ainda incentiva denúncia de colegas por meio da ouvidoria eletrônica. 
  
Orientações jurídicas 
Em nota de esclarecimento, a assessoria jurídica da Confederação destaca que "a Constituição promulgada em 
1988, após duas décadas de imensuráveis e arbitrárias violências praticadas pelos governos ditatoriais em 
desfavor da população brasileira, destina-se, sobretudo, a restabelecer direitos mínimos à compreensão de um 
Estado enquanto uma democracia, quais sejam: o pleno exercício das liberdades de pensamento e de 
expressão". 
"Assim, a Constituição Federal elegeu a liberdade enquanto objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil e as suas diferentes manifestações como direitos fundamentais do Estado Democrático de Direito", 
escreve. Paralelamente às movimentações da Condsef/Fenadsef para acionar o STF, os advogados 
recomendam aos servidores públicos ameaçados neste sentido que procurem as assessorias jurídicas dos 
sindicatos locais para que estas promovam a análise da situação individual e adotem as medidas cabíveis para 
sua resolução. 
 
Liberdade sempre 
A assessoria jurídica explica que a legislação que está sendo utilizada para justificar as advertências promovidas 
pelo Governo Bolsonaro é o Decreto nº 1.171/94, que versa sobre o Código de Ética Pro fissional do  Servidor 
Público do Poder Executivo Federal. Entretanto, tal regra jamais permitiu o viés promovido atualmente pelo 
Governo Bolsonaro: de censura prévia, de incentivo à perseguição e de repreensão.  
O objetivo da tentativa de controle é impedir que os servidores federais se manifestem sobre o descalabro  de 
setores da Administração Pública, tais como o Ministério da Saúde e os órgãos de fiscalização ambiental. "Sem 
tais liberdades [de expressão], evidentemente, há Estado, mas jamais haverá democracia", afirmam os 
advogados. 
 

Teletrabalho para servidor federal continuará após a pandemia. Veja regras 
O Ministério da Economia anunciou que irá expandir o teletrabalho de servidores públicos federais, mesmo após 
a pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Uma instrução normativa será publicada nesta 
sexta-feira (31/7) e estabelecerá as orientações para a adoção do regime. 
O servidor que aderir ao teletrabalho – em regime parcial ou integral – terá que assinar e cumprir um plano de 
trabalho. As novas regras entram em vigor no dia 1º de setembro. As despesas com internet, energia elétrica, 



telefone e outras semelhantes são de responsabilidade do participante que optar pela modalidade de 
teletrabalho. Não haverá cômputo de horas extras ou de banco de horas.  
De acordo com dados do Ministério da Economia, 357,7 mil servidores públicos federais estão trabalhando em 
casa, incluindo as instituições da Rede Federal de Ensino. Esse número representa 63% do total da força de 
trabalho da Administração Pública Federal. 
Um dos objetivos do governo é reduzir despesas administrativas. No entendimento  da pasta, o  home o ffice 
propiciou melhores resultados e entregas. Os servidores estão afastados das repartições há quase quatro 
meses. O governo editou a primeira instrução normativa que adequou o funcionamento do serviço público  aos 
efeitos da pandemia em 12 de março. 
“Acompanhamos experiências no setor público, em empresas privadas e em modelos internacionais. A instrução 
normativa será novo marco legal. O teletrabalho não será uma exceção , mas sim, uma opção. Antes da 
pandemia tínhamos experiências pontuais no poder público e era bastante limitado”, afirmou o secretário 
especial adjunto da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Gleisson Rubin.  
Além de servidores efetivos, poderão participar do programa ocupantes de cargos em comissão, empregados 
públicos e contratados temporários. Cada órgão definirá, a partir de suas necessidades, que atividades poderão 
ser desempenhadas à distância. Caberá ao dirigente máximo de cada pasta autorizar a implementação do 
programa. 
A implantação do programa de gestão é facultativa aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e 
deve ocorrer em função da conveniência e do interesse do serviço.  
 
Cortes em auxílios e gratificações 
Com grande parte trabalhando de casa há pouco mais de quatro meses, os servidores federais tiveram cortes 
em gratificações e o governo reduziu drasticamente gastos com diárias, passagens e transporte de empregados 
públicos. 
Houve economia também de R$ 93 milhões entre março e maio de 2020, com a redução das despesas com 
adicional de insalubridade, de irradiação ionizante, periculosidade, serviço extraordinário, adicional noturno e 
auxílio transporte. 
 

Confederação convoca setor do Iphan para reunião sobre teletrabalho 
A Direção Executiva da Condsef/Fenadsef convoca o setor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) para reunião por videoconferência sobre portarias específicas (Portarias nº 175 e 295/2020) 
para contenção do novo coronavírus no âmbito da pasta. O encontro será realizado nesta sexta-feira, 31, às 16 
horas, por meio da plataforma Zoom. O SINDSEP-MG será representado pelo delegado sindical Matheus Guerra 
Cotta. 
Os documentos em discussão versam especialmente sobre o trabalho remoto dos servidores, empregados 
públicos, estagiários, colaboradores e prestadores de serviços do Iphan para a mitigação dos riscos decorrentes 
da Covid-19. Conforme alegam os trabalhadores, o Instituto avalia retorno presencial para início de agosto, 
mesmo que a crise sanitária ainda não esteja controlada. A atitude coloca em risco a vida de servidores.  
Para a Secretária de Administração da Condsef/Fenadsef, Jussara Griffo, os trabalhadores são contra qualquer 
tipo de retorno presencial e estão em processo de mobilização para proteção da saúde dos servidores, de suas 
famílias e, consequentemente, da população em geral. "Os servido res avaliam que não tem sentido  retornar 
neste momento. Em muitos estados, que contam com a atuação do Iphan, o quadro da pandemia está 
crescendo, como é o caso de Minas Gerais e o Distrito Federal", comenta.  A reunião online será oportunidade 
para que os trabalhadores possam discutir a situação e organizarem mobilização nacional.  
No processo seletivo, o órgão interessado deverá selecionar candidatos com base no perfil profissional e 
também em critérios como mérito, transparência e isonomia. 

 
Servidores apreensivos com a possibilidade de separação da CNEN 

A Diretoria foi comunicada pela Presidência da CNEN sobre decisão ministerial sobre a separação da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 
Embora ainda não tenha havido comunicação oficial do Ministério da Ciência, Tecno logia e Inovação (MCTI) 
para a CNEN sobre o detalhamento de tal decisão, as informações apresentadas indicam que serão criadas 
duas autarquias com propósitos distintos (regulação e promoção). 
A autarquia que tratará da regulação será constituída a partir da Diretoria de Radioproteção e Segurança 
Nuclear (DRS) e do Instituto de Radiologia e Dosimetria (IRD) e estará subordinada ao Ministério de Minas e 
Energia (MME). A autarquia dedicada à pesquisa permanecerá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI). As negociações sobre a transição seguem em curso. 
 
 



 
Os servidores da antiga Superintendência de Campanha de Saúde Pública (SUCAM) lutaram incessantemente contra 

as mais diversas epidemias por esse Brasil afora. Todos e todas testemunhamos suas atividades no enfrentamento 
da Malária, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Amarela,  protegendo a população contra estas e outras 
doenças. À época, para exterminar focos dos mosquitos transmissores, os sucanzeiros - como eram conhecidos os 

trabalhadores da Sucam - utilizavam, sobretudo, os pesticidas dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) e o BHC (Benzene 
Hexaxchloride). Desde 2009, a fabricação, exportação e estoque destes pesticidas foi proibida em todo o território 

nacional, pelo alto grau de toxicidade que os produtos ofereciam aos trabalhadores.  
 
TRABALHADORES DESPROTEGIDOS 
O DDT em pó, desde sua chegada no país, apresentava-se acondicionado a granel com até 35 quilos, e a pesagem 

das cargas de 670 gramas eram feitas manualmente pelos agentes de saúde, sem nenhuma forma de proteção para 
o manuseio, o qual era feito, comumente, em ambiente fechado, no próprio depósito do inseticida. O equipamento 

de proteção individual para aplicação do produto resumia-se em 18 metros de brim caqui anual, que o próprio 
servidor se responsabilizava para confeccionar três calças e três camisas de manga longa, e um capacete de 

alumínio. Era comum o servidor utilizar o mesmo fardamento por vários dias. 

 
ONTEM SALVARAM VIDAS, HOJE LUTAM PELA PRÓPRIA VIDA 

Depois de protegerem e salvarem vidas de milhões de brasileiras e brasileiros nos rincões desse país, os sucanzeiros 
se veem abandonados pelo estado, em relação ao quadro de adoecimento que os agonizam decorrente da 

intoxicação pelo manuseio dos inseticidas sem equipamentos de proteção individual adequados. E mesmo com o 
registro de mortalidade precoce, com média de 58 anos, para esse grupo de trabalhadores, o Ministério da Saúde 

insiste em alegar que não há relação entre o estado de saúde dos sucanzeiros e a toxicidade dos pesticidas. Não 

seja conivente com esse descaso do Estado justamente com aqueles que lutaram pela nossa saúde. Precisamos 

reparar os danos com indenizações e/ou pensões, além de garantir assistência médica para aqueles que ainda 
sobrevivem.  
 

O ADOECIMENTO CONTINUA 
Atualmente, outros inseticidas/pesticidas continuam a ser usados para o controle e combate a endemias na vigilância 
ambiental e também fazem mal à saúde do trabalhador. Somado a isso temos ainda a falta de equipamentos de 
proteção individual (EPI) e a não realização de exames periódicos. Portanto, o adoecimento continua! 

 
Para tanto, saiba mais e assine a petição online no link abaixo. Ainda há tempo de salvar vidas! Não perca mais 

tempo, ajude.  
https://bit.ly/PeticaoSucam 

#SINDSEPMG #Sucam #SalveOsSucanzeiros 


