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

Conab rejeita maioria das contrapropostas dos empregados para ACT 2019/2020 
A Conab negou a maioria das contrapropostas feitas pela Comissão Nacional dos Empregados, Fenadsef, 
Fisenge e CNTC para o ACT 2019/2020. Apesar de uma nota técnica apresentada pela assessoria jurídica 
da Fenadsef sobre os efeitos da Lei Complementar (LC) 173/20 e irretroatividade da nova legislação, a 
Conab se sustentou nisso para negar qualquer concessão de reajuste aos empregados. A categoria solicita 
reajuste linear pelo índice do INPC/IBGE de 3,28% relativo ao período que vai de 1o de setembro de 2018 
a 31 de agosto de 2019, anterior, portanto, à LC 173/20. O percentual incidiria sobre salários e demais 
benefícios.  
As entidades apresentaram contrapropostas também nas cláusulas sobre serviço de assistência à saúde 
(SAS), auxílio funeral, transporte funcional, política de pessoal, regulamento de pessoal, invervalo 
intrajornada e gozo de férias. Apenas em duas cláusulas a Conab apontou concordância com a proposta 
dos empregados. A que trata sobre política de pessoal, por interpretar que a proposta representa economia 
para a empresa, e a proposta sobre gozo de férias onde apenas um ajuste na redação foi sugerido. Todas 
as demais foram negadas e mantidas as propostas da empresa.  
 
Vigência do ACT por dois anos 
Levando em conta a situação provocada pela pandemia da Covid-19, os representantes dos empregados 
da Conab são favoráveis a negociar a vigência do ACT 2019/2020 por dois anos. Mas a Conab recorreu ao 
Decreto Legislativo que dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de 
calamidade pública que reduz pela metade alguns prazos previstos na CLT.  
Na interpretação da empresa a vigência de acordos coletivos está, hoje, limitada ao prazo de um ano. 
Nesse caso, a empresa prevê a possibilidade de fechamento mútuo dos ACT´s 2019/2020 e 2020/2021 
com vigência até 31 de agosto de 2021. A Conab destaca que essa possibilidade está atrelada a adequação 
da cláusula do serviço de assistência à saúde às resoluções da CGPAR e também da aprovação da SEST.  
Vale lembrar que o atual ACT dos empregados foi prorrogado pela 14a vez.    
 
Assembleias e próximos passos 
A categoria deve agora avaliar a resposta dada pela empresa e discutir quais serão os próximos passos no 
processo de negociações do ACT. O ACT 2017/2019 segue prorrogado até o dia 31 desse mês. Os 
empregados devem estar atentos e mobilizados para garantir que o ACT 2019/2020 não retire direitos e 
assegure avanços importantes para a categoria. 

 
Senadores e deputados ingressam com Mandado de Segurança no STF para suspender 

a tramitação da PEC 32/2020 
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público ingressou na noite desta quarta-feira, 21 de 
outubro, com Mandado de Segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão imediata da 
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020. Na petição, os deputados André 
Figueiredo (PDT/CE), Fábio Trad (PSD/MS), Paulo Teixeira (PT/SP), Professor Israel Batista (PV/DF) e 
Marcelo Freixo (PSOL/RJ) e os senadores Randolfe Rodrigues (REDE/AP) e Weverton Rocha (PDT/MA) 
apontam que a incompletude das informações técnicas sobre a reforma administrativa subtrai do 
Parlamento a prerrogativa de debater, questionar e aperfeiçoar as propostas de alteração à Constituição 
Federal. 
“O direito ao devido processo legislativo, titularizado pelos parlamentares, fica seriamente comprometido 
quando se admite a tramitação de uma proposta de emenda constitucional elaborada com base em 
documentos sigilosos”, diz trecho da petição. 



A advogada Larissa Benevides, do Fischgold e Benevides Advogados, escritório que assessora a Frente, 
explica que, após sucessivas negativas, o Ministério da Economia deu acesso, apenas, a parte dos 
documentos. “Causou surpresa a constatação de que entre a Exposição de Motivos n. 47/2020/ME, 
assinada em 20 de fevereiro de 2020, e a entrega do texto ao Congresso Nacional, em 03 de setembro de 
2020, não exista qualquer nota técnica ou parecer, embora o texto tenha sofrido alterações em razão de 
tratativas com a Casa Civil. Ademais, não foi veiculada qualquer análise do impacto orçamentário da PEC 
32/2020. ” 
Portanto, tendo em vista a preservação dos princípios constitucionais, a Frente Parlamentar pede que o 
STF conceda liminar, no prazo de 48h, suspendendo a tramitação da matéria, “em face da irreparabilidade 
do dano que será concretizado se a reforma administrativa for discutida e votada às cegas”. Requer, ainda, 
a oitiva do Ministério Público Federal e a notificação do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que apresentem as informações necessárias. 

 
Servidores: Recadastramento de aposentados está suspenso até 30 de novembro 

A exigência da prova de vida anual de servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis está 
suspensa até o dia 30 de novembro de 2020. O Ministério da Economia publicou hoje (22) a Instrução 
Normativa nº 103, que estabelece o novo período.   
Anteriormente, o recadastramento estava suspenso até o fim deste mês. Segundo o Painel Estatístico de 
Pessoal, estão nessa situação em torno de 700 mil pessoas. 
A prova de vida anual obrigatória deixou de ser exigida desde o dia 18 de março de 2020, como medida de 
proteção no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A medida, no entanto, não afeta o 
recebimento de proventos e pensões. 
Aqueles que, excepcionalmente, tiveram o pagamento suspenso antes do dia 18 de março de 2020, podem 
solicitar, conforme Instrução Normativa nº 29, de 1º de abril de 2020, o seu restabelecimento. Para isso, é 
preciso acessar o Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) e selecionar, em Requerimento, o documento 
“Restabelecimento de Pagamento – Covid-19”. O beneficiário receberá um comunicado do deferimento ou 
não do seu requerimento por e-mail, que é enviado automaticamente pelo Sigepe. 
Segundo o ministério, após esse procedimento, a Unidade de Gestão de Pessoas de cada órgão e entidade 
da Administração Pública Federal, a partir da confirmação do deferimento, deverá realizar o 
restabelecimento excepcional, obedecendo ao cronograma mensal da folha de pagamento. 
A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, órgão central da gestão de 
pessoas da Administração Pública Federal, informa que definirá, posteriormente, prazo e forma para 
realização da comprovação de vida daqueles que foram contemplados na suspensão da Prova de Vida 
anual, assim como dos que tiveram o pagamento excepcionalmente restabelecido por solicitação via 
requerimento do Sigepe. 

 
Em ato genocida, Bolsonaro cancela compra de vacina contra Covid-19 

Enquanto centenas de pessoas morrem diariamente por causa da pandemia do novo coronavírus, o 
presidente Jair Bolsonaro continua surpreendendo o mundo com seu discurso negacionista, que relativiza o 
problema, e com sua postura covarde e genocida. No dia em que o Brasil atingiu o número de 5,2 milhões 
de infectados e quase 155 mil mortes, o presidente cancelou o acordo firmado pelo Ministério da Saúde 
para a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, a vacina contra covid-19 desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. 
No mais duro ataque à China, maior parceira comercial do Brasil, Jair Bolsonaro dá a maior prova de 
submissão aos interesses de Donald Trump. "Alerto que não compraremos a vacina da China”, disse. A 
atitude desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia assinado o protocolo para a 
aquisição das doses um dia antes, na 3ª feira (20/10).  
A vacina chinesa contra a covid-19 é considerada como uma das mais seguras da atualidade. Ela está na 
3ª e última fase de testes. De acordo com o Instituto Butantan, a segurança da substância já está 
comprovada. Falta agora ter certeza sobre sua eficácia, o que deverá ser comprovada nos próximos meses. 
É a vacina mais segura, no momento. Não no Brasil. No mundo. 
Segundo estudos, 35% dos 9 mil voluntários que estão participando do grupo de testes tiveram reações 
leves, como dor no local da aplicação, e nenhum efeito colateral grave durante os testes. O resultado 
significa que a vacina tem excelente perfil de segurança.  
A decisão de Bolsonaro é completamente irresponsável. Ele não está preocupado com a saúde dos 
brasileiros. Está sendo orientado pelos Estados Unidos e resolveu baixar a cabeça aos interesses norte 
americanos mais uma vez. Todos sabem que existe uma briga comercial entre os EUA e a China porque o 



país do oriente está se tornando uma grande potência mundial e está fazendo frente aos norte americanos. 
E Bolsonaro está entrando nessa briga para deixar o povo completamente desprotegido.  
 
Governo também reduz número de testes 
No momento em que o presidente Jair Bolsonaro cancela a compra de vacinas para salvar a vida da 
população, o Brasil fica sabendo que o Ministério da Saúde reduziu o número de testes de diagnóstico do 
Covid-19 em todo o país. No mês de setembro, o país fez 11,5% menos testes que no mês anterior. A 
redução foi feita em um momento em que a taxa de contágio continua alta no país.  
Especialistas alertam para o fato de que, neste momento, devido ao número de resultados positivos, seria 
fundamental ampliar a testagem. Entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro, cerca de 18% dos testes 
PCR feitos no país tinham resultados positivos. Duas semanas antes, o percentual estava na casa dos 20% 
– uma taxa qualificada como absurdamente alta por especialistas. Mas não existe nenhuma preocupação 
por parte de Bolsonaro em salvar a vida dos brasileiros.  
Além do Ministério da Saúde reduzir o número de testes, também enviou menos quites desses testes para 
os estados e municípios. A queda entre o total entregue em maio e em setembro foi de 68%!   
Com a redução de testes, pode haver uma falsa sensação de que a doença está reduzindo no Brasil. Essa 
diminuição do número de testes está provocando a sensação de redução do contágio. Também não há 
como identificar os focos da infecção. O Brasil fecha os olhos ao combate à pandemia.  
 

Atenção, aposentados e pensionistas! 
Servidores têm recebido cartas de supostos escritórios de advocacia, contendo informações sobre valores 
expressivos a receber, tudo em decorrência de um processo judicial que teria tramitado, normalmente, em 
São Paulo. Os “alvos”, em geral, são servidores públicos, aposentados e pensionistas.  
A carta cita caixas de pecúlio como IPASE, CAPEMI, MONGERAL, entre outras. Mas vale lembrar que o 
pecúlio é um benefício que foi extinto em 1994 e que consiste na devolução em cota única das 
contribuições efetuadas para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelo cidadão que permaneceu 
em atividade após ter se aposentado. 
Tal carta descreve ainda que a pessoa tem apenas alguns dias para entrar em contato com os golpistas 
pelo telefone indicado, a fim de receber os valores rapidamente. E que a não manifestação da parte 
interessada resultará na devolução dos valores aos cofres públicos. Ao entrar em contato, é informado à 
vítima a necessidade de pagamento prévio de “taxas cartorárias” ou “custas processuais”, a ser depositado 
em nome de uma pessoa que seria servidor público do foro em questão.  
Tudo não passa de um golpe!! Ao depositar o valor, os golpistas passam a não dar retorno à vítima, bem 
como é descoberto que o processo mencionado não tem qualquer relação com valores a receber. O nome 
do advogado e do suposto escritório varia conforme o modelo de carta. 
Portanto, fique atento! Caso receba esse tipo correspondência, desconfie, não deposite qualquer valor 
prévio e busque orientação para não cair no golpe.  
 


