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

 Condsef/Fenadsef pede a interdição de Jair Bolsonaro e seu afastamento da 

Presidência 
O afastamento de Jair Bolsonaro do cargo de presidente do Brasil se faz mais que urgente. A sua 
atuação desastrosa diante da situação de emergência sanitária vivida no Brasil por causa da 

pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) está colocando em risco a vida de milhões 
de brasileiros. Diante do seu posicionamento, a Condsef/Fenadsef protocolou uma representação 
no Ministério Público federal, em conjunto com o Sinasefe Sindical, pedindo providência para 

interdição do presidente da República. A iniciativa segue o mesmo caminho de lideranças políticas 
brasileiras que começaram a pedir a renúncia de Bolsonaro.  
Enquanto chefes de estado, ministros, cientistas e profissionais da saúde alertam a população dos 

diversos países para a importância de permanecerem isolados em suas casas, Jair Bolsonaro 
estimula a ida das pessoas ao trabalho e escolas. Ele ignora os alertas da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), do próprio Ministério da Saúde e coloca a vida dos brasileiros em risco devido a sua 

preocupação com os impactos negativos que a pandemia trará para a economia. No último 
domingo (29), o presidente voltou às ruas e teve contato com a população. 
Existe um movimento mundial, liderado por empresários, que a imprensa apelidou de Let Die 

(deixe morrer). O movimento defende que é melhor que morram milhões de pessoas do que a 
economia. No Brasil, Bolsonaro e empresários que o apoiam estão propagando esse discurso.  

O SINDSEP-MG é uma das entidades do movimento sindical que apoia a iniciativa da 
Condsef/Fenadsef. Temos uma pessoa completamente incapaz no comando do país e as suas 
decisões e ações interferem na vida de milhões de brasileiros. E o problema não fica apenas nas 

suas declarações. Todas as medidas que esse governo tem tomado, antes e durante a pandemia, 
tem como objetivo retirar direitos e massacrar os trabalhadores enquanto beneficia os 
empresários. Ele tem que sair já.  

 
Ameaça aos servidores  
Enquanto Bolsonaro incentiva as pessoas a saírem de suas casas, o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, ameaça os servidores. No último sábado (28), ele deixou claro que o congelamento de 
salários dos servidores é uma alternativa que considera. Guedes afirmou que até quatro anos de 
congelamento poderiam ser uma medida melhor que o corte de 25% dos salários.  

O problema é que a maioria dos servidores do Executivo está há mais de três anos sem qualquer 
reposição em seus salários. O corte de salários, tanto para servidores quanto para trabalhadores 
da iniciativa privada é uma péssima ideia, mas o congelamento de salários não é a solução para a 

retomada da economia brasileira.  
Isso só acontecerá com a revogação da EC 95/16, que congela investimentos públicos, para que o 

governo possa aplicar recursos em obras de infraestrutura e políticas públicas, gerando empregos 
e renda para a população brasileira.  
 

A retomada da economia é possível 
O corte em salários ou qualquer outra política que retire dinheiro da economia irá piorar a crise 
econômica. Retirar poder de compra dos brasileiros e reduzir investimentos em políticas públicas 

em um momento de recessão irá promover uma retração ainda maior na economia.  



A retomada da economia brasileira só será possível com medidas como a revogação da EC 95/16, 
a taxação dos super-ricos, que iria gerar R$ 272 bilhões para os cofres públicos, e a revisão da 

tabela de contribuição do Imposto de Renda para cobrar mais dos que ganham mais. Além disso, 
seria fundamental a cobrança da dívida dos grandes sonegadores da Previdência. Os maiores 
sonegadores devem mais de R$ 1 trilhão ao Governo.  

 
Dinheiro em caixa 
Um estudo recente da Auditoria Cidadã da Dívida (ACD), associação sem fins lucrativos, constatou 

que, atualmente, o governo dispõe de mais de R$ 1 trilhão no caixa único do Tesouro Nacional, 
além de vários outros recursos que se encontram reservados apenas para o pagamento da dívida 

que nunca foi integralmente auditada.  
Ou seja, o governo tem recursos para investir no Brasil. Mas espalha a mentira de que o país está 
quebrado porque tem como projeto promover o desmonte das empresas públicas para privatizá-

las e repassar tudo para a iniciativa privada.    
 

Guedes diz que prefere travar aumentos do que reduzir salários de servidores 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou neste sábado que não é favorável a redução de 
salários dos servidores como forma de arrecadar recursos para o combate ao coronavírus. Em 
videoconferência com a XP Investimentos, o chefe da equipe econômica disse que “neste 

momento de crise, não faz sentido macroeconomicamente. 
O ministro acredita que seria melhor deixar a remuneração dos servidores por dois ou três anos, 
sem aumento. 

“Já que setor privado foi para o desemprego, para a dificuldade, foi para o auxílio emergencial, o 
funcionário público que está em casa, no isolamento, recebendo salário integral, então, pelo 
menos contribua com o Brasil. Quebra essa espiral de aumentos pelo menos dois, três anos”, 

disse Guedes. 
O ministro lembrou que partidos apresentaram no Congresso projetos para estabelecer a redução 
de salários dos servidores e para aumentar impostos sobre maiores empresas. Ele demonstrou 

não ser favorável ao avanço das propostas 
“Por que não me atraem muito essas sugestões deflacionárias? Embora exista senso de justiça 

fiscal e salarial, eu acho que, em um momento de emergência, você tirar dinheiro de circulação, 
seja do funcionário público, seja das empresas, eu acho que não é o momento de fazer isso. 
Prefiro trocar por um congelamento mais longo dos salários do funcionalismo. Pega aí dois, três, 

quatro anos e trava isso. Acho mais construtivo para o país do que tentar tirar poder de compra”, 
afirmou chefe da equipe econômica 
“No caso das empresas, a mesma coisa. No momento de ameaça de depressão, você aumenta 

impostos das empresas que vão comandar a retomada do crescimento e dos investimentos e tira 
poder de compra delas, você quebra as pernas delas. As empresas já estão caindo com a crise de 
saúde , você quebra as duas pernas. Na hora que ela tem que levantar e começar a investir, você 

quebrou as duas pernas botando um imposto extraordinário em cima dela. Eu não acho que 
macroeconomicamente faça sentido”, completou. 
 

Servidores públicos se mobilizam contra possibilidade de corte de salário 
As discussões sobre corte de salário do funcionalismo para dar fôlego ao setor público em tempos 
de coronavírus levaram os servidores a reagir. Sindicatos e entidades de classe tentam organizar o 

discurso e intensificaram o "corpo-a-corpo" com parlamentares - virtual e por telefone, 
respeitando o isolamento social. 

O argumento dos representantes das categorias é que o corte de salário não foi adotado em 
nenhum país do mundo e que tem pouco impacto financeiro. Além disso, citam a criação de um 
imposto sobre grandes fortunas como alternativa mais viável para aumentar a arrecadação 

federal. 
O corte de salários dos servidores vem sendo discutido dentro do "pacote" de auxílio aos Estados 
e dependerá da evolução das discussões. Entre os pedidos apresentados por secretários estaduais 



de Fazenda ao governo federal está a redução de despesas obrigatórias, sendo a principal a folha 
de pagamento. 

Diante da possibilidade que o governo deve dar para que empresas afetadas pela crise 
suspendam contratos temporários ou reduzam a jornada e o salário dos empregados da iniciativa 
privada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu "a contribuição de 

todos os Poderes", incluindo o funcionalismo público. 
"Não basta o presidente da República adotar posturas na qual o Brasil se isola do ponto de vista 
internacional, uma medida como essa seria um caso único no planeta hoje", afirma o presidente 

do Fórum Nacional Permanente de Carreiras de Estado (Fonacate), Rudnei Marques. 
Segundo ele, muitos servidores estão atuando no combate à epidemia, diretamente, como os 

funcionários da saúde e segurança, e também indiretamente. "É a Receita desembaraçando 
máscaras, a diplomacia tentando repatriar brasileiros presos em outros países. Por mais que o 
ministro Guedes tenha descaso pelo serviço público, são os parasitas que neste momento têm de 

resolver as coisas", afirmou. 
Os sindicalistas ressaltam ainda que poucas categorias do funcionalismo estão paradas por causa 
do isolamento imposto pela pandemia e que muitas categorias continuam trabalhando em 

esquema de home office. 
"No caso dos advogados públicos, o trabalho teve um grande aumento pela urgência que estamos 
precisando dar em relação aos processos, já que estão surgindo muitas ações judiciais. Nossos 

trabalhos continuam sendo feitos nas suas residências, os sistemas são eletrônicos", afirma a 
presidente da Associação dos Advogados da União (Anaune), Márcia David. 
O presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público, deputado Israel Batista (PV-

DF), diz que vem se encontrando com sindicalistas para discutir a melhor forma de mobilização. 
Ele afirma que está procurando parlamentares de partidos de esquerda e do centro para barrar a 
medida. A frente reúne 220 parlamentares de diferentes espectros políticos. 

"Nossa posição é contrária ao corte, porque acreditamos que não vai ser acompanhado de uma 
política eficiente de redistribuição e vai apenas enxugar recursos do mercado. É uma política 
perigosa, que pode provocar queda ainda mais aprofundada do consumo e gerar demissões no 

setor privado", completa. 
 

Tributação de grandes fortunas e lucros e dividendos 
A reação dos servidores será insistir na tributação de grandes fortunas e de lucros e dividendos.O 
presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais (Unafisco), Mauro Silva, divulgou um 

estudo que mostra que a tributação de brasileiros com patrimônio acima de R$ 5 milhões e que 
tenham ao mesmo tempo renda total acima de 80 salários mínimos por mês (R$ 83.600) 
arrecadaria R$ 59 bilhões por ano. A alíquota de 4,8% seria paga por 220 mil pessoas. "Há 

inúmeras fontes de recursos muito mais compatíveis com a crise do que retirar dinheiro do salário 
de quem está no mercado de trabalho", defendeu. 
Nos últimos dias, propostas de redução do salário dos servidores públicos foram defendidas por 

parlamentares e economistas. Já há no Congresso projetos que preveem a redução de salário do 
funcionalismo para fazer frente à crise e uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
deverá ser apresentada com base em um estudo do economista Matheus Garcia, do Movimento 

Livres. Ele calcula que uma redução de 30% no salário do funcionalismo federal, estadual e 
municipal bancaria um programa de renda mínima de R$ 200 mensais para 55 milhões de 
pessoas. 

 
Ebserh: Com 6.381 vagas temporárias abertas, empregados reforçam outros pleitos 

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira, 30,  autorização do governo 
para contrataçao de 6.381 cargos temporários para a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares). Esse foi um dos sete pleitos emergenciais dos empregados da Ebserh 

encaminhados pela Condsef/Fenadsef à direção da empresa na semana passada. A categoria 
espera que o reforço chegue em breve para auxiliar no atendimento de pacientes infectados por 
Covid-19. 



Estão previstas 900 vagas para médicos, 1.400 para enfermeiros, 3.000 para técnicos em 
enfermagens. Outras 500 vagas são para fisioterapeutas e 100 para engenheiros e arquitetos que 

devem promover mudanças estruturais necessárias exigidas para acomodação de pacientes 
infectados pelo novo coronavírus. O edital deve sair ainda essa semana. A Condsef/Fenadsef 
segue cobrando a empresa resposta para os demais pleitos que envolvem, entre outras coisas, 

garantir equipamentos de segurança no trabalho (EPIs) aos empregados.    
A garantia de repouso semanal, aplicação de normas contidas na portaria 711 e instrução 
normativa 21, treinamento para os que vão lidar com infectados, exames periódicos na equipe e a 

criação de um comitê emergencial de crise da covid-19 com participação dos trabalhadores 
completam as demandas urgentes dos empregados. De acordo com Heli Costa, representante da 

empresa, as demandas foram enviadas ao setor de saúde e trabalho que já analisa revisão de 
itens da instrução normativa 21. Além disso, a entidade pediu que a empresa avalie a 
possibilidade de antecipar o pagamento do 13o salário aos empregados da Ebserh para 

impulsionar urgências desses trabalhadores e suas famílias. 
A Condsef/Fenadsef também recorre ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre a possibilidade 
de antecipação de passivos trabalhistas que estão emperrados desde março do ano passado como 

forma de auxiliar os empregados nesse período de grave crise de saúde pública. 
 
Condições de trabalho 

A Confederação recomenda a suas entidades filiadas que sigam se comunicando periodicamente 
com os empregados da Ebserh filiados. O objetivo é recolher informações das condições de 
trabalho nas unidades pelo país para que a Condsef/Fenadsef possa negociar junto a empresa os 

problemas do dia dia. As recomendações valem para todos os servidores da base. Ações judiciais 
não estão descartadas nesse cenário e estão sendo analisadas pela assessoria jurídica da 
Condsef/Fenadsef. 
 
 


