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

30/09: Servidores farão Dia Nacional de Luta contra reforma Administrativa 
A Condsef/Fenadsef realizou sua 1a Plenária Nacional virtual no último sábado, 5, com a participação de 
mais de 110 representantes de servidores de 19 estados (AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, 
PE, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE) e o Distrito Federal. Uma das maiores instâncias deliberativas da 
Confederação foi realizada pela plataforma Zoom e aprovou um calendário de atividades para combater a 
PEC 32/20, da reforma Administrativa, enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional. Uma 
análise de conjuntura contou com a participação do presidente da CUT, Sérgio Nobre, e do diretor técnico 
do Dieese, Fausto Augusto Júnior. Ambos destacaram a importância de derrotar a PEC.  
Pelo conteúdo que propõe, entre outras arbitrariedades, o fim da estabilidade, a possibilidade de 
contratação sem concursos públicos, além de autorizar o presidente a extinguir órgãos, a proposta está 
sendo chamada de "PEC da Rachadinha". Para combater essa ameaça de desmonte do Estado, foi 
aprovado um Dia Nacional de Luta no dia 30 de setembro com manifestações e atos em todo o Brasil. 
Entre as ações está o amplo debate sobre a construção e deflagração de uma greve geral do setor que não 
está descartada.  
 
Jornada Unitária em Defesa dos Serviços Públicos 
A Condsef/Fenadsef também integra uma Jornada Unitária em Defesa dos Serviços Públicos que reúne 
dezenas de entidades, centrais sindicais, sociedade civil organizada e parlamentares contrários à reforma 
Administrativa. A Jornada promove uma série de debates e atividades de combate à PEC 32/20. No último 
dia 10 um seminário sobre os mitos e verdades sobre servidores, serviços públicos, empresas públicas e 
seus trabalhadores reuniu um grupo de especialistas que abordaram aspectos negativos da proposta do 
governo Bolsonaro. Outro seminário acontece no próximo dia 24, às 18 horas, e terá como tema "As 
privatizações, a desnacionalização do patrimônio e das riquezas nacionais e o papel do estado no projeto 
de desenvolvimento do Brasil".  

 
Fim da estabilidade gera embate entre servidores públicos e governo 

Principal mudança proposta pela reforma administrativa, o fim da estabilidade no serviço público já provoca 
um embate entre o funcionalismo e o governo. O texto da equipe econômica da União prevê a 
permanência vitalícia no cargo somente para um tipo de vínculo: as carreiras típicas de Estado — que só 
podem ser exercidas na administração pública —, como mostra o infográfico acima. Mas todas as 
categorias já se organizam para evitar que esse item seja aprovado. 
Para isso, pensam em estratégias como a mudança de narrativa sobre os servidores e até campanha 
televisiva para um alcance maior desse discurso. O argumento preponderante é que a estabilidade protege 
o funcionário público de ações arbitrárias de governantes, garantindo o cumprimento da Constituição 
apesar de pressões políticas.  
"Consideramos a estabilidade inegociável. O fim dessa garantia é um golpe muito duro na estrutura do 
serviço público brasileiro. A estabilidade é uma conquista da democracia, até porque ainda vivemos em um 
país patrimonialista", defende o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, deputado 
federal Israel Batista (PV-DF). 
Presidente do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques ressalta que a 
entidade lutará pela estabilidade de todo o funcionalismo, e não só de uma parte. "A questão da 
estabilidade é defendida até por parlamentares a favor da reforma. O Brasil não superou o 
patrimonialismo, e para evitar isso só com estabilidade, para o servidor exercer sua função sem medo de 
perseguição". 
 



 
Apadrinhamentos prejudicam serviços 
Em conjunto com o funcionalismo, a frente parlamentar tem divulgado estudos que contrapõem dados 
divulgados pelo Executivo federal. Além disso, ressalta um discurso: de que há mais falhas na prestação do 
serviço público em locais onde é mais comum o apadrinhamento — com mais servidores comissionados do 
que concursados. 
"O governo diz que a prestação do serviço público é ruim, e faz um diagnóstico correto na ponta, no 
atendimento direto ao cidadão, mas justamente em locais onde há apadrinhamentos. É algo comum em 
municípios, onde há muitos servidores comissionados apadrinhados, e onde não existe um serviço público 
profissionalizado", diz Israel Batista. 
Ele acrescenta que, assim, o governo se equivoca: "Então o governo diz que há má prestação do serviço 
público e que o fim da estabilidade é a solução para melhorá-lo. Mas é justamente o contrário: onde você 
tem estabilidade, o serviço público é melhor". 
Para o secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), 
Sérgio Ronaldo da Silva, integrantes do governo federal e também de estados e municípios têm levado à 
população uma ideia contrária dos servidores, como se fossem "vilões" do setor, quando é o contrário. 
Silva diz ainda que a reforma abre caminho para a precarização do setor e "uma volta ao passado". "Não 
querem dar ênfase aos concursados. Querem aprofundar terceirizações", critica. 
 
Proposta não melhora eficiência 
Ao analisar a PEC, a advogada e professora de Direito Administrativo Ana Luiza Calil pondera que, apesar 
de integrantes do Ministério da Economia e defensores da reforma defenderem que o objetivo é 
proporcionar mais eficiência, o texto é "confuso" e não trabalha pontos que poderiam de fato aprimorar o 
setor. 
"Avalio que o que está sendo proposto é confuso, não muda efetivamente o sistema atual, por conta da 
subdivisão de carreiras não trazer grandes novidades em relação às divisões que a gente tem hoje. E a 
justificativa por trás da flexibilização da estabilidade, que á a melhor eficiência do serviço público, não será 
alcançada com isso", observa. 
A especialista considera que o fim da estabilidade não representa mais eficiência, e que extingui-la acabará 
criando conflitos dentro do próprio funcionalismo — entre grupos antigos com essa garantia e os novos, 
sem esse direito. 
"É um risco para a sociedade, porque deixa o servidor muito mais sujeito a pressões não só de gestores, 
mas externas, da própria iniciativa privada", analisa Calil, citando, por exemplo, que aqueles que exercem 
atividades como as de fiscais de Vigilância Sanitária e do Ibama ficariam mais expostos. 
A advogada ressalta ainda que os servidores precisarão de estímulos na função que exercem, e que o setor 
deveria se preparar para oferecer isso. "Em vez de pensar no fim da estabilidade, por que não começar 
pensando na melhoria da avaliação periódica?", sugere. 



Preços de alimentos disparam com desmonte da Conab e apoio ao agronegócio 
O descontrole dos preços dos alimentos voltou a assombrar a população brasileira. Segundo dados do IPCA 
do IBGE, o arroz, acumula alta de 19,25% no ano e o feijão, dependendo do tipo e da região, já tem 
inflação acima dos 30%. O feijão preto acumula alta de 28,92% e o carioca, de 12,12%. Destacam-se 
ainda a elevação nos preços do tomate (12,98%), do leite longa vida (4,84%) e das frutas (3,37%). Mas 
para além desses índices, os preços estão subindo descontroladamente nos últimos dias.  
E os maiores vilões da alta dos preços não são os supermercados e empresários como Bolsonaro quer fazer 
acreditar. Na verdade, o grande culpado pelo que vem acontecendo no Brasil é o Governo Federal e seu 
incentivo ao modelo de produção do agronegócio, a monocultura, que prioriza produtos para a exportação, 
em detrimento da Agricultura Familiar no Brasil, responsável por cerca de 70% do que vai à mesa dos 
brasileiros. O que o agronegócio não produz é a agricultura familiar quem dá conta. 
Mas tudo o que o governo Bolsonaro tem feito é retirar recursos da agricultura familiar e de políticas 
públicas que garantem segurança alimentar.  
 
A Conab  
O desmonte da Conab é mais um exemplo do quanto o desgoverno Bolsonaro tem sido nocivo para os 
brasileiros e brasileiras. A Conab é uma das estatais na mira de Bolsonaro para ser privatizada. Em 2019, o 
governo fechou 27 armazéns da Conab responsáveis pela distribuição e controle dos alimentos e de seus 
preços, combate à fome, proteção a pequenos agricultores, atuação em casos de desastres ambientais, 
entre outras políticas.  
Nesses armazéns da Conab, eram estocados os alimentos produzidos pela agricultura familiar e comprados 
pelo governo. Quando os alimentos apresentavam alta de preços, o governo vendia os estoques por preços 
mais baixos, exercendo um controle. Em 2013, o país tinha 944 toneladas de arroz estocados, em 2015, 
mais de 1 milhão de toneladas. Hoje, são apenas 22 toneladas, o que não garante nem uma semana de 
consumo no país. Atualmente, o agronegócio controla os preços e consegue obter mais lucro vendendo a 
produção para outros países, devido à alta do dólar, desabastecendo o mercado nacional.  
Importante destacar que além de fechar os armazéns da Conab, o governo está promovendo o desmonte 
do órgão como um todo e a desvalorização de seus trabalhadores. Desde junho de 2019 que os servidores 
tentam negociar o seu ACT sem sucesso.  
 
Desemprego 
Outro fator que influencia a alta dos preços é o recorde histórico do desemprego no Brasil, graças à política 
econômica deste governo. Quando a pandemia chegou ao país, entre fevereiro e março, o mercado de 
trabalho local já vivia uma situação trágica. O Brasil possuía em torno de 40% da força de trabalho na 
informalidade. No início de março, mais de 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estavam 
desempregados. Mais cinco milhões em desemprego por desalento (aqueles que estão desempregados, 
mas não estão à procura de emprego). Com a soma, eram 17 milhões. Isso em dados oficiais. Estávamos 
com altos níveis de subemprego. E o único trabalho que se expandia era o trabalho uberizado com baixa 
remuneração. Com a pandemia, a situação se tornou ainda mais trágica.  
Um dos resultados diretos do desemprego é a redução do poder de compra da população. Com a queda 
nas compras, os preços dos alimentos também sobem. A explosão dos preços coincide com os reflexos da 
pandemia, quando milhares de pessoas, em especial as mais pobres, foram demitidas ou tiveram a renda 
reduzida. No caso dos informais que dependem das ruas para vender seus produtos, a renda foi zerada. 
 
Como baixar os preços? 
O governo conseguiria reduzir os preços dos alimentos se voltasse a investir em políticas públicas, como a 
de abastecimento e controle de preços dos alimentos e proteção à agricultura familiar. mas Bolsonaro já 
disse que não irá intervir.  
Desde o início da pandemia, as entidades que representam os trabalhadores na agricultura familiar já 
alertavam para a possibilidade de alta nos preços nos alimentos, uma vez que o governo deixou de 
repassar crédito para produção e comercialização de seus produtos e os estoques da Conab foram zerados. 
  

Servidores produzem dossiê sobre o desmonte das políticas ambientais 
Servidores federais de órgãos ambientais produziram e estão divulgando um dossiê sobre o desmonte das 
políticas ambientais no governo Bolsonaro. O documento intitulado de “Cronologia de um desastre 
anunciado”, apresenta um apanhado de todas as ações do governo para desmontar as políticas de Meio 
Ambiente no Brasil.  



No documento, os trabalhadores lembram que o atual cenário socioambiental brasileiro resulta do 
desmonte dos órgãos de proteção ao meio ambiente e entidades socioambientais, além dos discursos e 
ações contra a atuação dos servidores para fazer valer as normas ambientais.  
Desde janeiro de 2019, com o início do atual governo, tem havido um aumento expressivo em número e 
extensão dos incêndios florestais e expansão do desmatamento da Amazônia e no cerrado brasileiro.  Até 
hoje, o governo também não revelou e nem puniu os responsáveis pelo vazamento de óleo que atingiu 
diversos pontos da costa brasileira. O governo Bolsonaro também age no sentido de incriminar e intimidar 
indígenas, ambientalistas, organizações não-governamentais e os próprios servidores da área ambiental, 
resultando em um real e deliberado desmonte das instituições públicas de meio ambiente.  
"O desmonte da legislação ambiental associada à perseguição aos servidores, que cumprem 
exemplarmente suas funções, são parte de uma estratégia governamental de implementar no Brasil uma 
espécie de capitalismo selvagem para o agronegócio desmatador e para o extrativismo poluidor. É a opção 
pelo crime de lesa-pátria ambiental para favorecer o lucro fácil. Isso têm provocado perdas gigantescas de 
floresta amazônica, por exemplo, assim como do ecossistema do Cerrado e do Pantanal, que há semanas 
sofre com incêndios criminosos", destacou o diretor de Promoção Cultural do Sindsep e servidor do Ibama, 
Eduardo Albuquerque.  
 
Uma trajetória marcada por ataques ao meio ambiente  
O documento lembra ainda que a trajetória do atual Presidente da República é marcada por controvérsias e 
ataques ao meio ambiente e aos órgãos e servidores ambientais. Em 2012, por exemplo, Bolsonaro foi 
multado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por pesca 
ilegal na Estação Ecológica de Tamoios, em Agra dos Reis (RJ). Já em janeiro de 2019, o Ibama anulou a 
multa ambiental aplicada a Jair Bolsonaro por pesca irregular e afastou o servidor da função. Mas, além 
desse caso específico, Bolsonaro, que já foi garimpeiro, já vinha demonstrando sua aversão às políticas de 
proteção ao meio ambiente durante toda a sua carreira política. Em 2013, por exemplo, ele apresentou o 
projeto de lei (PL) 5720, que proibia o porte de armas de servidores designados para atividades de 
fiscalização de caça. 
“O governo Bolsonaro é genocida não só pela inação durante a pandemia do novo coronavírus, mas 
principalmente pelo sua permissividade ante a destruição ambiental nunca vista no Brasil. Isso faz do 
presidente da república um criminoso internacional, por atentar não só contra a vida do povo do seu país, 
mas do planeta como um todo”, disse Eduardo. 
 
Ataque aos servidores 
Os servidores de órgãos ambientais federais - Ministério do Meio Ambiente (MMA), IBAMA, ICMBio e SFB -, 
mesmo sofrendo com o assédio institucional e perseguição depois que Bolsonaro assumiu a Presidência, 
vêm alertando sobre a gravidade dos problemas que, por sua vez, são reforçados pela falta de eficiência da 
gestão e a estratégia de desmonte.  
“Os servidores federais são os verdadeiros patriotas. Eles sim estão cumprindo o dever constitucional de 
defesa do meio ambiente brasileiro, muitas vezes dando a própria vida no combate ao fogo e ao 
desmatamento. Não à toa o governo Bolsonaro lança mão, nesse momento, de uma Reforma 
Administrativa que visa diminuir salários e acabar com a estabilidade dos servidores públicos. O que seria 
do combate aos desmandos ambientais se os servidores não tivessem a proteção constitucional da 
estabilidade no desempenho de suas atividades? O provo brasileiro precisa defender os serviços públicos 
do país e seus servidores. Pois amanhã poderemos não ter nem Estado, nem País para defender”, 
observou Eduardo. 
 
Militares obedientes em cargos chaves   
O dossiê destaca que a desestruturação e enfraquecimento do MMA e de suas autarquias, como a extinção 
de setores e cargos de direção deixados vagos por longos períodos nos órgãos, contribuem para a 
paralisação e deliberada ineficiência das suas atividades. Além disso, a falta de critérios técnicos para a 
nomeação de pessoas, muitas sem conhecimento suficiente e sem experiência prévia para cargos de 
direção, com destaque para a substituição de servidores de carreira por militares das Forças Armadas ou 
policiais militares (inexperientes, porém obedientes), demonstram a intencionalidade do enfraquecimento 
da área ambiental na atual gestão.  
O documento elenca pontos fundamentais que demonstram a narrativa de destruição e o desrespeito ao 
arcabouço legal por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro e de seu vice-presidente Hamilton 
Mourão, recentemente nomeado Presidente do Conselho da Amazônia. Destaca ainda o papel do auxiliar 



direto incumbido do desmonte, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, já condenado em primeira 
instância por crime contra a administração pública exatamente por desrespeito a instrumentos de gestão 
ambiental. 

 

Militares no poder: Coronel assume presidência da Funarte 
Luciano Querido, que ocupava o cargo de presidente da Fundação Nacional das Artes (Funarte), foi 
demitido do cargo. A saída do comandante da fundação, responsável pelo incentivo à difusão das artes no 
Brasil, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. 
Querido, que era assessor do vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) antes de assumir 
o cargo, dá a vaga a Lamartine Barbosa Holanda, coronel da reserva no Exército Brasileiro, que também 
consta como presidente da Câmara de Comercialização Brasil-Albânia. Enquanto paraquedista, Lamartine 
também participou de missões internacionais em nome do Exército Brasileiro. 
Esta é a sexta troca de comando na Funarte desde o início do governo Bolsonaro, há 21 meses. Antes de 
Luciano Querido, o maestro Dante Mantovani assumiu o cargo por duas vezes – em uma gestão marcada 
por teorias infundadas sobre o rock. A primeira passagem de Mantovani veio após os comandos de Miguel 
Proença e Stepan Nercessian, nomeado ainda na gestão Michel Temer. 

 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

15/09 - Plenária estadual 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). 

 
 


