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Servidores do Iphan discutem greve sanitária contra retorno ao trabalho presencial 

 
No dia 10/09, servidores do Iphan se reuniram, virtualmente, com a diretora do SINDSEP-MG e da 
Condsef/Fenadsef, Jussara Griffo, para discutir a possibilidade de deflagração de greve sanitária, em todo o 
País, contra o retorno das atividades presenciais. 
É preciso esclarecer que os trabalhadores do Iphan não se recusam a continuar exercendo suas funções 
remotamente, pois o teletrabalho, nesse momento de pandemia, não traz prejuízo para a administração pública 
e, principalmente, resguarda a saúde dos servidores e de seus familiares.  
As medidas preventivas anunciadas pelos órgãos da Administração Federal, contudo, não garantem 
salvaguarda contra a doença, haja vista que há vários casos de contaminação e, lamentavelmente, de morte de 
servidores que fazem parte de setores de serviços essenciais. Portanto, os servidores do Iphan se sentem 
inseguros com a possibilidade de risco iminente de contágio durante o trabalho presencial e no decorrer do 

deslocamento ao local de trabalho. Os servidores querem saber também sobre os procedimentos a 
serem adotados pelo órgão para o trabalho in loco. 
Com o objetivo de resguardar a saúde e a integridade física, os servidores preferem continuar o trabalho à 
distância, com segurança e mantendo o isolamento social.  
O SINDSEP-MG enviará um ofício à Superintendência do Iphan, solicitando informações sobre o protocolo de 
retorno em todos os escritórios, bem como sobre a necessidade de testagem dos servidores. Uma Plenária 
Nacional virtual do setor será realizada no dia 11/09, quando servidores de todo o país discutirão a deflagração 
de uma greve sanitária a partir do dia 14/09.  
Determinar o trabalho presencial para aqueles setores que realizam atividades administrativas e burocráticas 
expõe, desnecessariamente, os servidores à infecção e vai na contramão do enfrentamento ao novo 
Coronavírus. É cada vez mais evidente que as restrições à movimentação e o distanciamento social devem 
continuar por serem as medidas mais eficazes e cientificamente comprovadas de se evitar o contágio. 
 

Reforma administrativa de Bolsonaro demoniza servidor, mantém privilégios e facilita 
privatizações 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma administrativa encaminhada ao Congresso pelo 
governo Jair Bolsonaro, no dia 03/09, em nada impacta os rendimentos e a carreira de parlamentares, 
ministros de tribunais superiores, promotores, juízes e militares. É necessária uma discussão ampla sobre o que 
deve ocorrer em relação ao serviço público e o aprofundamento do debate. 



Esse debate deveria ser amplamente levado à sociedade, que é quem, em última análise, vai sofrer os impactos 
da reforma, como no caso da reforma da Previdência. Porém, essa discussão profunda não vai ocorrer, porque 
o ritmo que se impõe no Congresso é burocrático, para não deixar haver discussão. 
Não é todo mundo igual. Não só na escala salarial, como também no tipo de trabalho. Não há necessidade 
alguma de reduzir funcionários nas áreas carentes. E as áreas carentes são educação, saúde etc. 
 
Demonização do servidor 
A reforma de Paulo Guedes não pretende modernizar e reorganizar o serviço público brasileiro, mas vai no 
sentido que tem orientado as reformas no país desde o governo Michel Temer. Os princípios são os 
da demonização do servidor e da diminuição do Estado, de maneira generalizada.  
Mas estão fazendo isso com o Estado não só nessa reforma, como em todas.  Principalmente a que mais 
sacrificou o povo, a reforma da Previdência, que tira 100 bilhões de reais por ano (do sistema previdenciário). 
O que pega inclusive quem ganha até dois ou três salários mínimos. 
Em relação à reforma administrativa a enorme quantidade de dinheiro destinada à burocracia deveria ir pra 
“funções-fim”. Para melhorar salário de professores, profissionais da saúde, assistência social e outros. A turma 
que se sacrifica, que põe a mão na massa e é sempre cobrada. 
 
Estabilidade ameaçada 
A PEC prevê que servidores concursados com contratos de duração indeterminada não terão mais estabilidade 
e poderão ser demitidos. Por exemplo, se o governo necessitar promover cortes de gastos. 
Em postagem nas redes sociais, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que a PEC do governo 
“pretende redefinir as carreiras e os direitos do servidor público brasileiro”. “É uma vergonha. A primeira 
declaração de Bolsonaro é a seguinte: militares, juízes, promotores e parlamentares estão fora (da reforma). 
Aqueles que têm privilégios, salários e pensões, milionários”, disse. Segundo ele, as distorções do serviço 
público estão justamente no Judiciário, no Ministério Público, entre servidores do Legislativo e militares. 
“Ele quer atingir o servidor que ganha mil, 2 mil, 3 mil, (o trabalhador) das universidades, que dá a vida para 
garantir atendimento à população na educação, na saúde, na agricultura. São esses que quer perseguir”, 
questiona o parlamentar. “É covarde!”, protesta. 
 
Reforma de Estado 
Para Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dieese, a reforma administrativa pode ser, na prática, uma 
“reforma de Estado”.  Ele destacou que a proposta “deve avançar para cima de uma parte importante do 
patrimônio público de todos os brasileiros”. 
A ideia do governo seria a de que, com o enfraquecimento do setor público e das estatais, as privatizações 
sejam facilitadas.  “Então, de certo modo, ele vai entregar boa parte das nossas empresas. Ou de um jeito 
efetivo, ou em pedaços, como está fazendo com a Petrobras, em especial para os grupos internacionais”, 
observa. 
Embora o governo argumente que as novas regras irão abarcar apenas os novos servidores, Fausto avalia que, 
“a proposta vai acabar atingindo todo mundo”. Isso porque a PEC prevê o fim do Regime Jurídico Único, que 
garante a estabilidade dos servidores. A medida, para o diretor do Dieese, deve paulatinamente diminuir o 
número de trabalhadores estáveis e estatutários promovidos por concurso público. “E eles vão passar a 
ingressar (no serviço público) por meio da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que está em desconstrução 
por esse próprio governo”, conclui. 
 

Governo estuda ‘FGTS’ para novos servidores sem estabilidade no cargo 
O governo do presidente Jair Bolsonaro estuda propor uma “proteção temporária” para os novos servidores 
que, caso a reforma administrativa seja aprovada no Congresso, não tenham estabilidade no cargo. 
A proposta consiste em criar um mecanismo semelhante ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 
mas com regras específicas para o setor público. A informação foi divulgada por Caio de Andrade, secretário 
especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, e seu secretário-adjunto, Gleisson Rubin. 
No texto da reforma o governo federal propôs o fim da estabilidade para parte dos novos servidores. As 
mudanças valerão para os funcionários dos Três Poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário), Estados 
e municípios.  
Essa é a 1ª fase da reforma. É uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), pois propõe alterações no texto 
constitucional. Outras mudanças serão sugeridas via projetos de lei.  
Rubin disse que “é razoável que se pense em um mecanismo de proteção temporária que cumpra papel 
equivalente ao do FGTS, mas talvez seja uma figura específica para o serviço público”. 
“A ideia é, sim, que essa relação tenha uma proximidade com contratações da iniciativa privada, mas sejam 
regradas por legislação específica”, disse Rubin. 



O secretário-adjunto explicou que técnicos estão analisando os detalhes de uma legislação específica para os 
contratos por prazo indeterminado. Rubin descartou o risco de funcionários públicos serem demitidos como 
forma de retaliação. Ele falou que a lei vai estabelecer os casos específicos em que a demissão pode ser 
concretizada e que o texto enviado ao Congresso proíbe decisões com motivação político-partidária. 
Para Andrade, o envio da reforma ao Congresso é “uma vitória”. “A última vez que foi enviada alguma coisa foi 
em 1998. Tem muito tempo”, disse. 
“Vamos insistir que a PEC [Proposta de Emenda à Constituição] não é só uma PEC para cortar e melhorar a 
performance dos salários, do custo da folha de pagamentos. Ela também faz isso. Mas é um instrumento de 
gestão. Tem uma série de coisas que impactam como podemos melhorar a gestão do país. A PEC atinge 
Estados e municípios”, falou o secretário. 
Andrade disse que o governo admite ainda fazer mais mudanças. Dessa vez nas carreiras de servidores que já 
estão na ativa e que estariam de fora das alterações propostas na reforma administrativa. Entre elas, aumentar 
o número de degraus da carreira e, assim, atrasar o recebimento de salários maiores. 

 
Número de fiscais do Ibama foi reduzido em até 55% 

O número de fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) despencou de 1.311, 
em 2010, para 591, em 2019, uma redução de 55%. Agora, em 2020, houve um incremento de 103 servidores 
co-contratados pelo órgão para fiscalização, chegando a 694, mas ainda 47% menor em relação ao início da 
última década. 
Verificar a redução no número de fiscais do Ibama foi possível via Lei de Acesso à Informação (LAI), através do 
coletivo Fiquem Sabendo e mostra que a queda coincide com o aumento do desmatamento no país, durante o 
governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelam 
que entre agosto de 2019 e julho de 2020, houve um aumento de 34% no número de queimadas no país, em 
relação ao mesmo período do ano anterior. 
O sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que pertence ao Inpe, aponta que no 
primeiro semestre de 2020, 3.069,57 km² foram desmatados da Amazônia. Um aumento de 25% em relação 
ao mesmo período de 2019. Somente em junho, 1.034,4 km² da Amazônia foi desflorestada, o maior registro 
desde 2015. 
No último ano de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 2010, o número de fiscais era de 
1.311. Desde então, começaram as reduções nos quadros do Ibama. Em 2011, já sob comando de Dilma 
Rousseff (PT), um recuo de 4,6%, caindo para 1255. 
As reduções tímidas são mantidas ano a ano até 2019, quando o país é presidido por Michel Temer (MDB), e a 
queda, em relação a 2018, chega a 16,13%, caindo de 930 para 780 fiscais. 
No primeiro ano do mandato de Bolsonaro, 2019, o Ibama assiste outra queda dramática no número de fiscais, 
24,23%. De 780, o Ibama passa a contar com apenas 591 servidores para vigiar todo o território nacional. 
 
Insuficiente 

 
 
Raoni Rajão, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), lamenta que o Brasil tenha recuado de índices positivos conquistas no começo do século. “A redução 
de mais de 80% que vimos entre 2004 e 2012 [na redução do desmatamento na Amazônia] foi resultado de 
dois fatores principais: criação de unidades de conservação em áreas chave, e aumento da capacidade do 
Estado de implementar a legislação ambiental. Essas ações de comando e controle foram viabilizadas pela 
contratação de centenas de fiscais, e o desenvolvimento de novos sistemas de monitoramento pelo Inpe”. 



O docente alerta que desde 2014 o Ibama não realiza concursos para a contratação de servidores e que “o 
aumento do desmatamento é consequência do enfraquecimento do Ibama e outros órgãos de controle desde 
então.” 
“Apesar dos ganhos tecnológicos que tivemos nos últimos anos, o número de fiscais atualmente no IBAMA é 
claramente insuficiente. Temos um país continental, e mesmo com o CAR (Sistema de Cadastro Ambiental) e a 
capacidade de monitoramento fornecida pelo Inpe muitas ações precisam ser realizadas no chão. São 
particularmente críticas as ações em terras indígenas e unidades de conservação, onde o desmatamento 
explodiu nos últimos anos”, finaliza Rajão. 
 

Agências do INSS reabrem na segunda-feira (14/09) apenas para atendimentos marcados 
A reabertura das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está programada para ocorrer nesta 
próxima segunda-feira (14/9), após cerca de seis meses fechadas devido à pandemia. 
O INSS ainda não informou detalhes da reabertura. No entanto, adiantou que o atendimento será em horário 
reduzido. Além disso, o INSS informou que, devido à pandemia de Covid-19, os segurados deverão realizar 
agendamento para serem atendidos em uma das agências. 
 
Agendamento 
Segurados sem agendamento não serão atendidos, para que se evite aglomerações dentro e fora das agências.  
Para agendar o atendimento, é preciso marcar hora pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Estarão disponíveis 
para atendimento presencial os seguintes serviços: perícia médica; avaliação social; cumprimento de exigência; 
justificação administrativa; e reabilitação profissional. 
Dessa maneira, o atendimento exclusivo por meio de canais remotos segue até esta sexta-feira (11/9). E, 
mesmo com a abertura das agências, o atendimento remoto continuará a ser oferecido. 
 
Greve sanitária 
Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aderiram no dia 08/09, a uma greve por tempo 
indeterminado. A medida se deu em virtude da intenção do governo de reabrir as agências, no meio da 
pandemia de Covid-19, para retomar os atendimentos presenciais. A decisão de greve sanitária em defesa da 
vida foi determinada na última sexta-feira (4), pela Fenasps. 
Em nota, a Fenasps informou que a greve foi decidida “diante da intransigência da Direção do INSS para 
reabrir as Agências do INSS em plena pandemia de Covid-19, que já deixou mais de quatro milhões e cem mil 
infectados e quase 126 mil mortos”. 
Além disso, também afirmaram que “os servidores não deverão retornar aos locais de trabalho, permanecendo 
em home office, sendo imprescindível informar os sindicatos”. Dessa forma, a previsão de retorno do 
atendimento presencial à população a partir de 14 de setembro deve sofrer alterações. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
11/09 – Plenária Nacional dos servidores do Iphan para debater a greve sanitária; 
12/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Saúde (DESC); 
15/09 - Plenárias estaduais para deliberações sobre o Dia Nacional de Luta (30/09); 
             Assembleia com os servidores do Iphan;  
19/09 - Encontro Nacional dos Servidores Civis dos Órgãos Militares (DOMC);  
21/09 - Dia Nacional de Luta pelos direitos das pessoas com deficiência; 
24/09 - Seminário da jornada de debates com o tema: “As privatizações, a desnacionalização do patrimônio e 
das riquezas nacionais e o papel do estado no projeto de desenvolvimento do Brasil”; 
26/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP); 
30/09 - Dia Nacional de Luta contra a deforma administrativa e em defesa dos serviços públicos; 
03/10 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia (C&T). 

 
 


