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

 
Vitória! Justiça atende a pedido do SINDSEP-MG e evita retorno ao trabalho dos 

servidores do Colégio Militar de Belo Horizonte 
No dia 18/09, a Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, entrou com um pedido de tutela de urgência em 
caráter antecedente contra a União Federal, junto à 3ª Vara Federal de Belo Horizonte, contra decisão 
do Colégio Militar de Belo Horizonte, que determinou o retorno às aulas presenciais, na próxima 
segunda-feira, 21 de setembro. 
A Assessoria Jurídica alegou que a retomada das aulas presencias poderia gerar, além de um enorme 
dano à saúde da população de Belo Horizonte, a perda de diversas vidas uma vez que, as aulas na 
modalidade telepresencial têm desempenhado exemplarmente seu papel, não gerando prejuízo algum 
aos alunos da instituição. E que, além disso a proteção à vida e à saúde de todos professores do 
Colégio Militar de Belo Horizonte, funcionários, alunos, familiares e cidadãos de Belo Horizonte que 
viessem a ter contato com estes deveria prevalecer. 
Segundo os servidores, a volta ao trabalho presencial já está acontecendo, conforme escala 
estabelecida pela instituição de ensino, para trabalhos de planejamento, o que coloca os professores 
que retornarem à escola em grande risco de se exporem ao vírus transmissor da pandemia e que por 
isso seria necessária a imediata intervenção do Poder Judiciário para assegurar a garantia 
constitucional do direito à vida e à saúde dos servidores. 
Diante disso, o juiz da 3ª Vara Federal deferiu a tutela provisória de urgência determinando à União 
Federal que mantenha o regime de teletrabalho para todos os professores do Colégio Militar de Belo 
Horizonte, ficando sujeito à multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.  

 
Plenária Mineira em defesa dos serviços públicos propõe a unificação das lutas e o diálogo 

com a sociedade para barrar a reforma administrativa 
Como parte das atividades da Jornada Unitária de Lutas em Defesa do Serviço Público, lançada em 
Brasília, no dia 03/09, o SINDSEP-MG, juntamente com diversas entidades representativas de 
servidores das três esferas (federal, estadual e municipal) e de empresas públicas como Petrobrás e 
Correios realizou, no dia 18/09, a Plenária Mineira em defesa dos serviços públicos.  
Antes do debate, Max Leno, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) apresentou um estudo sobre os “Dilemas do Serviço Público pós-pandemia” 
e que essa reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro é o resultado da hegemonia da 
política neoliberal na economia global, com a mercadorização dos direitos sociais. Para o técnico do 
Dieese, a reforma nada  mais é do que a colocação “em xeque” dos direitos sociais – constantes no 
artigo 6º da Constituição Federal -, direitos esses materializados por meio dos serviços públicos 
prestados à população. 
Max afirmou ainda que a reforma administrativa é mais um pilar dos ataques à classe trabalhadora 
brasileira, que começou com a aprovação da PEC do Teto, em 2016, durante o governo Temer, 
passando pela Terceirização, Reforma Trabalhista e Reforma da Previdência 
Max alertou ainda que a proposta do governo não se resume somente à PEC 32/2020, mas a outros 
projetos que mexem com vários artigos da Constituição Federal, fundamentais para o serviço público 
como estabilidade, redução de carreiras, regime de contratações (com a instituição de 5 vínculos 
diferentes), redefinição das formas de remuneração, com a aproximação dos salários da iniciativa 
privada com o setor público, fim do Regime Jurídico Único (RJU), avaliação de desempenho, lei de 
greve e ampliação da atuação do Executivo. 



Para o deputado Federal, Rogério Correia (PT/MG), a reforma administrativa do governo Bolsonaro 
nada mais é do que a entrega do serviço público ao mercado, com o apoio do Congresso Nacional de 
das grandes redes de comunicação. “É preciso compreender o que está em jogo, desmistificar as 
mentiras propagadas por esse governo e realizar uma campanha em massa junto com todos os 
movimentos sociais. Barrar a reforma é dever de todos os brasileiros. Não podemos permitir um 
Estado a serviço do mercado e penalizando os mais pobres”, afirmou. 
Já Beatriz Cerqueira, deputada estadual (PT-MG) afirma que o debate sobre a reforma administrativa 
deve ser feito também com os candidatos às eleições deste ano, pois o serviço público deve estar na 
pauta, pois foi o único que deu uma resposta eficaz à população durante a pandemia. 
 
Unificação da classe trabalhadora 
Representantes de centrais sindicais como CTB, CSP-Conlutas e CUT/MG também participam do 
debate. Jairo Nogueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT-MG) 
apontou que é necessário tomar como base a mobilização dos trabalhadores dos correios e, 
sobretudo, dialogar com a sociedade sobre a gravidade que é essa reforma.  
Rogério Expedito, diretor do SINDSEP-MG, afirmou que a discussão que está colocada com essa 
proposta de reforma administrativa é sobre um novo modelo de Estado: o Estado liberal. O discurso 
do governo é de que está acabando com os privilégios dos servidores públicos, mas na verdade, o 
ataque é ao conjunto dos trabalhadores. “Essa reforma mexe com a Constituição Brasileira e, 
consequentemente, com os serviços públicos prestados à população. É o fim dos direitos sociais. 
Todos seremos atingidos”, alerta. Para o diretor do SINDSEP-MG, a luta para barrar a reforma 
administrativa deve ter duas frentes: a primeira é convencer a sociedade e depois o Congresso 
Nacional. 
A plenária contou ainda com a participação de professores públicos estaduais, municipais, petroleiros, 
servidores do judiciário estadual, do INSS, entre outros. Todos foram unânimes em apontar a 
unificação das lutas como essencial para barrar essa reforma. 
Ao final da plenária, ficou definida a inclusão no calendário de lutas de todas as jornadas específicas 
de todas as categorias, o apoio irrestrito à greve dos trabalhadores dos Correios e a criação de um 
Fórum composto por entidades e movimentos sociais de Minas Gerais. 

 
Direção da Conab propõe retomada de negociações com Fenadsef 

Após sucessivas decisões judiciais que confirmam a Fenadsef como representante legítima dos 
trabalhadores da Conab, a empresa encaminhou ofício propondo marcar uma reunião, incluindo 
outras entidades, para analisar sua proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2019/2020 da 
categoria. As negociações estavam ocorrendo há mais de um ano sem a participação da Fenadsef. No 
último dia 12, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que a federação deve participar de 
todas as mesas de negociação. Ao longo de todo esse período o ACT 2017/2019 vem sendo 
prorrogado com apoio da Fenadsef e outras entidades, incluindo a Fisenge e CNTC.  
 
Impasses 
Há temas que ainda são objeto de impasse entre a empresa e os trabalhadores. Entre eles há um 
conjunto de cinco cláusulas que a Conab propõe alterar no atual ACT, questões envolvendo o 
Benefício de Assistência a Saúde (SAS) e a interpretação da Lei Complementar 173/20 que trata da 
interdição ou não de reajustes salariais até dezembro de 2021. 
As entidades enviaram ofício conjunto solicitando uma reunião com a empresa já na próxima semana. 
O momento é de atenção às informações. A categoria deve estar preparada para se mobilizar em 
defesa de direitos.    
 

Reforma administrativa abre espaço para mais cargos de indicação política 
A proposta de reforma administrativa do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode 
ampliar a possibilidade de indicações políticas para cargos no funcionalismo público. A primeira parte 
da reforma, que mexe na carreira de novos servidores públicos, foi enviada em 3 de setembro, em 
forma de proposta de Emenda à Constituição (PEC), ao Congresso. 



Segundo o texto, cargos de liderança e assessoramento – como comissionados ou quem têm funções 
de confiança – serão destinados conforme as “atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas”. 
Além disso, esses cargos poderão ser designados a “outras posições que justifiquem a criação de um 
posto de trabalho específico com atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas”. 
Atualmente, funções de confiança são destinadas apenas a servidores de carreira, ou seja, que 
passaram por um concurso público e já pertencem ao quadro da administração.  
Por sua vez, qualquer pessoa pode assumir um cargo em comissão, sem a necessidade de concurso 
público, desde que seja observado um percentual mínimo reservado ao servidor público efetivo. 
“As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento”, esclarece a legislação atual. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 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 Lutas contra a reforma administrativa e em defesa dos serviços 

públicos; 
  Reunião preparatória da Comissão da Condsef/Fenadsef e 5ª Reunião da 
MNNP/Ebserh/Exercício 2020. 

➢ 03/10 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia (C&T). 
 


