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

 

SINDSEP-MG não vai descontar dos (as) filiados (as) a 
mensalidade sindical sobre décimo terceiro salário 

Tendo em vista o congelamento dos salários dos servidores públicos e 
empregados de empresas públicas imposto pelo governo federal, a atual 
conjuntura política e econômica, a pandemia decorrente do COVID-19 e 
visando manter o fortalecimento da luta sindical, a Diretoria Colegiada do 
SINDSEP-MG deliberou, durante a última reunião de diretoria, realizada 
no dia 16/10, por suspender o desconto do valor da mensalidade sindical 
sobre o 13º salário para todos os seus filiados (ativos, aposentados e 
pensionistas), efetuado habitualmente no mês de novembro de cada ano. 
Vale lembrar que essa decisão é específica para o ano de 2020. 
 

 
Servidores denunciam ordem do Ibama para retirada de brigadistas dos incêndios 

A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema Nacional) 
denunciou ordem do Ibama para retirada imediata de brigadistas das atividades de combate a incêndios 
florestais. A medida tem efeito sobre todos os biomas do país onde o Ibama atua. 
Ontem, o diretor de proteção ambiental do Ibama, Olímpio Ferreira Magalhães, assinou despacho 
determinando que todas as brigadas do PrevFogo retornem às suas bases de origem à meia noite de hoje. 
Além disso, as equipes devem aguardar ordens para o emprego em operações em campo. 
“É verdade que faltam recursos para os brigadistas. Mas isso está em um contexto mais amplo, de extinção 
do órgão”, disse à RBA Elizabeth Eriko Uema, da Secretaria Executiva da Ascema. “A falta de dinheiro, 
porém, nunca foi novidade. Mas sempre se buscou fontes alternativas de recursos externos para suprir 
necessidades que não temos mais acesso”. 
 
Política de desmonte 
Segundo a dirigente, falta gestão eficiente de recursos. Mas isso poderia ser resolvido com arranjos na 
área orçamentária. E a necessidade de brigadistas para grandes operações, sazonais, podem ser previstas 
com antecedência. “Além disso o Ibama não é peso morto. Tem recursos próprios, como os provenientes 
de multas – que neste ano é zero – de taxas de controle pagas por organismos que dependem de serviços 
ambientais. Mas a prioridade hoje é o agronegócio. O que está colocado é a intencionalidade da política de 
desmonte da instituição e da política ambiental.” 
Em nota divulgada hoje, a Ascema alerta que se o governo não repassa recursos, os servidores e os 
brigadistas não podem estar em campo, arriscando suas vidas sem o mínimo de suporte e garantias nem 
condições apropriadas de trabalho. “É mais um absurdo deste governo que não prioriza recursos para 
prevenção e combate às queimadas, fiscalização ambiental”, diz trecho da nota da Ascema. “Um governo 
que rasga dinheiro com o fim do Fundo Amazônia e agora diz que não tem recursos.” , 



Em 10 de setembro, a diretoria de planejamento, administração e logística do Ibama havia comunicado 
“dificuldades enfrentadas quanto à indisponibilidade de recursos financeiros”. 
 
Incêndios 
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), foram registrados 2.667 focos de incêndio no 
Pantanal nos primeiros 20 dias de outubro – número 408% maior que o do mesmo período em 2019. Na 
Amazônia, os 12 mil focos correspondem a um aumento de 211%. No Cerrado foram mais de 11.900 
focos, acréscimo de 86%. 
O fogo continua apesar de algumas chuvas que caíram na região. O secretário do Comitê Estadual de 
Gestão do Fogo da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, coronel Paulo Barroso, disse que “o 
desastre ainda está acontecendo”. E que o momento é marcado pela “fome cinzenta”. A área queimada 
fica sem alimento, e sem água, por causa da seca. “Além disso, ainda estamos encontrando animais 
queimados aqui no Posto de Atendimento Emergencial para Animais Silvestres”, disse ao jornal. 
Ainda segundo o veículo, o secretário afirmou ter mandado ofício para o presidente da República, o 
ministro do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional, representantes da ONU e da Unesco, todos sem 
resposta. “Estão cagando para o problema dos animais no Pantanal. Desculpa o termo, mas estou há 60 
dias nessa luta e está uma vergonha. Mandaram gente para o incêndio, mas agora foram embora e 
estamos tentando alimentar os animais com a ajuda dos voluntários. Nosso país e a ONU não estão dando 
a devida atenção para o desastre que está acontecendo”. 
 
Cortes em agosto 
Em 28 de agosto, Ricardo Salles divulgou nota sobre a paralisação de operações de equipes do Ibama e do 
ICMBio, que contam com auxílio de brigadistas. No âmbito do combate às queimadas seriam 
desmobilizados 1.346 brigadistas, 86 caminhonetes, dez caminhões e quatro helicópteros. E no combate ao 
desmatamento ilegal, 77 fiscais, 48 viaturas e dois helicópteros. Já as operações de combate ao 
desmatamento do ICMBio perderão 324 fiscais, 459 brigadistas e dez aeronaves Air Tractor que atuam no 
combate às queimadas. 
No mesmo dia, o governo recuou. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, desmentiu o ministro. O 
vice, que preside o Conselho da Amazônia, declarou que Ricardo Salles foi “precipitado” e negou que o 
governo planejava bloqueio orçamentário de R$ 60,6 milhões dos dois institutos. 

 

Dez órgãos da União iniciam implementação do home office 
Não bastasse o congelamento de salários, a retirada de direitos, corte de adicionais, os 

servidores agora terão de "pagar para trabalhar". Governo vai fazer mais economia em cima 
do sacrifício do servidor. 

A pandemia do novo coronavírus acelerou o processo de adesão ao home office — de forma temporária — 
no serviço público. A União registrou bons resultados com essa experiência e, então, instituiu as diretrizes 
gerais para o teletrabalho voluntário permanente de servidores federais. As regras passaram a valer a 
partir de 1º de setembro. Desde então, pelo menos dez órgãos da administração pública manifestaram 
interesse ao Ministério da Economia e iniciaram esse processo. 
Questionada pela coluna, a pasta (que concentra todas as informações sobre a implementação do home 
office nos ministérios, autarquias e fundações) informou apenas que "existem dez órgãos e entidades 
federais em contato com a pasta para a adesão ao programa de teletrabalho". 
E acrescentou que, enquanto esses processos de implantação não forem oficializados, não pode indicar 
quais são. Porém, já se sabe que o próprio Ministério da Economia e o da Justiça e Segurança Pública 
estão na lista. 
 
Adesão pode ser parcial ou integral 
As novas regras do home office no serviço público federal foram detalhadas por integrantes do Ministério 
da Economia em 30 de julho (um dia antes da publicação da norma no Diário Oficial). 
Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal da pasta, Wagner Lenhart ressaltou à coluna, naquela 
ocasião, que a medida foi elaborada com as categorias. Lenhart também explicou que o modelo poderá ser 
adotado de diversas formas: parcial ou integral, desde que não prejudique a prestação dos serviços 
públicos. 
“Algumas atividades podem ter 100% de adesão ao trabalho remoto, como as administrativas. Ou seja, 
uma unidade inteira pode adotar o teletrabalho se assim for de entendimento do gestor. Isso depende 
muito da natureza da atividade”, afirmou. 



 
Número de funcionários 
O número de funcionários públicos que estão solicitando a adesão ao trabalho remoto não está fechado. 
Sobre isso, o Ministério da Economia também informou que o quantitativo “será conhecido depois que os 
órgãos publicarem suas portarias de adesão ao programa de teletrabalho e as áreas divulgarem suas vagas 
e as regras para participação”. 
Essas regras próprias levam em consideração as características dos órgãos, mas seguem as diretrizes 
básicas determinadas pela instrução normativa do fim de julho. Essas orientações gerais determinam, por 
exemplo, que a chefia de cada instituição deverá acompanhar a produtividade dos profissionais (que será 
publicada). 
No entanto, o home office para o funcionalismo da União não prevê compensações com gastos (com 
internet e luz, por exemplo). 
 

Redução de R$ 35 bi na saúde em 2021 coloca vidas em risco 
O Sistema Único da Saúde (SUS) já perdeu 22,5 bilhões desde 2018 quando foi aprovada a Emenda 
Constitucional (EC) nº 95, de congelamento de gastos, editada e aprovada durante o governo de Michel 
Temer (MDB-SP), e pode perder mais R$ 35 bilhões, segundo o do Conselho Nacional de Saúde (CNS), se 
o Congresso Nacional aprovar como está o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2021, que 
não prevê manutenção de recursos emergenciais para o próximo ano. 
Se esses investimentos forem retirados do orçamento da Saúde, milhares de pessoas estão em risco, alerta 
a CUT. 

 
 
Entenda o que está em jogo 
A EC 95, conhecida como a PEC da Morte, congelou investimentos em políticas públicas básicas como 
saúde e educação até 2036. Estas regras foram alteradas este ano, de forma emergencial, por causa da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
Apesar de ser a favor da PEC da Morte, o presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL) foi obrigado a deixar a 
emenda de lado, encaminhando para o Congresso Nacional o chamado Orçamento de Guerra, que 
autorizou o aumento dos gastos para combater os efeitos da pandemia no país. 
Com R$ 35 bilhões a mais em relação aos recursos previstos pelo Ministério da Saúde para 2020, de 
acordo com a Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do CNS, o SUS conseguiu salvar 
milhares de vidas. 
O problema é que o Orçamento de Guerra vale apenas enquanto durar o decreto de calamidade pública, 
que termina em 31 de dezembro deste ano, e a proposta orçamentária para 2021 não prevê a destinação 



deste montante de recursos para o SUS no ano que vem, apesar da pandemia continuar matando milhares 
de pessoas no país e de ainda não existir uma vacina que combata a Covid-19 para imunizar a população. 
Os brasileiros correm riscos agora e no pós-pandemia que ninguém sabe quando será. 
É preciso denunciar a retirada dos recursos, a continuidade da EC 95 e fazer uma grande mobilização em 
defesa do SUS porque o país e os brasileiros  estão vivenciando dias muito difíceis nessa crise sanitária, 
que demanda ainda mais da saúde pública, alerta a secretária Nacional de Saúde do Trabalhador, 
Madalena Margarida da Silva. 
Segundo ela, além da Covid-19 ter causado inúmeros adoecimentos e mortes, ainda poderá deixar 
sequelas, a pandemia não acabou e como já dissemos, não existe vacina. Fora que, no âmbito da atenção 
à saúde, há inúmeras demandas de outras doenças reprimidas que baterão com intensidade na porta do 
SUS quando a pandemia acabar. 
“Em 2021, caso o PLDO for aprovado, a regra do orçamento emergencial para enfrentamento à pandemia 
não existirá mais, ou seja, voltaremos ao sufocamento da EC 95 que congelou investimentos em saúde e 
demais áreas sociais até 2036”, ressalta a secretária. 
“Não podemos deixar que o SUS perca ainda mais recursos, muitas pessoas percam suas vidas por falta de 
condição de pagar por este direito básico e por negligência do governo. Negar a saúde é negar o direito 
humano, previsto na Constituição Federal”, destaca. 
De acordo com a dirigente, esta semana a CUT se reuniu com várias organizações populares, de pesquisa 
e de universidades para discutir a defesa do SUS. O objetivo, disse, é juntar todas as forças para dialogar 
com a sociedade sobre a importância desta política para todos e todas. A mobilização também inseriu no 
radar acionar os deputados e senadores para que não aprovem medidas que inviabilizem o SUS, como o PL 
do orçamento de 2021. 
“É no SUS que a gente constitui a saúde do trabalhador e agora a luta tem que ser acirrada em defesa de 
políticas públicas que atendam toda a classe trabalhadora, desde o que tem carteira assinada até os 
precarizados e autônomos que dependam exclusivamente da saúde gratuita e universal”      
Segundo Madalena A ideia é juntar todo mundo com uma única bandeira: a defesa do SUS. “Sem o SUS o 
direito humano à vida fica inviabilizando e o que vamos ter é um verdadeiro genocídio já que a grande 
maioria da população não terá condições de cuidar de sua saúde”, destacou. 
“Outra luta importante e fundamental para assegurarmos a vida e a saúde de milhares de brasileiros e 
brasileiras é para revogar a EC 95 para implementar uma outra regra de controle das contas públicas que 
não fragilize as políticas sociais e traga prejuízos para a população”, disse a secretária. 
 
O SUS merece mais em 2021 
Como parte da luta em defesa do SUS, o CNS, no qual a CUT faz parte, lançou uma petição “O SUS merece 
mais em 2021″ para denunciar a grave situação que se projeta para o próximo ano, com a volta da regra 
da EC 95/2016, estabelecida pelo governo no PLDO 2021, e ampliar a mobilização por um maior orçamento 
para a aquisição de insumos e atenuar a demanda reprimida de 2020 decorrente do adiamento de cirurgias 
eletivas e exames de maior complexidade, bem como das consequências da interrupção do tratamento de 
doenças crônicas. Além claro das possível sequelas da Covid-19. 
“A redução do orçamento é contra Constituição de 1988, as resoluções e recomendações do CNS e o 
processo de planejamento ascendente do SUS, estabelecido pela Lei Complementar 141/2012. Isso está 
em desacordo com a Lei 8.142/90, que define a participação da comunidade na gestão SUS. É mais uma 
vez o enfraquecimento do pacto social de bem-estar e proteção social assinado na Constituição, com a 
naturalização da barbárie e sem ouvir o clamor do controle social do SUS”, diz trecho do texto da 
campanha. 
“A petição é uma iniciativa do CNS e tem por objetivo garantir que o SUS tenha recursos suficientes para 
proteger a vida e saúde da população, sensibilizando o legislativo para não aprovação do PL que tramita no 
Congresso Nacional e tem a proposta de retomada das regras da EC 95, aprofundando o desfinanciamento 
progressivo do direito à saúde garantido na Constituição Federal de 1988”, ressalta Madalena. 
 
Defender o SUS também é defender os servidores públicos 
A dirigente lembrou ainda que defender o SUS também é defender melhores condições de trabalho para os 
profissionais de saúde, do SUS, e todos os serviços públicos. 
Por isso, Madalena disse que está articulando com as entidades filiadas da CUT a participação na 
mobilização no Dia Nacional em Defesa dos Serviços Públicos e dos Servidores, no próximo dia 28. 
A Central enviou, também nesta semana, uma orientação às estaduais e ramos para se somarem na 
organização desses atos em todos os estados e municípios, “para que possam realizar grandes 



manifestações que demonstrem a indignação e a disposição de luta contra as privatizações e que atenta 
contra a soberania nacional, aos serviços públicos e os servidores públicos, que prestam serviços 
inestimáveis para nosso povo”, diz trecho do documento. 
 
Deputados e senadores criam Frente Parlamentar pelo Fortalecimento do SUS 
Esta semana, em Brasília, foi criada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar pelo Fortalecimento 
do SUS, composta por quase 190 deputados e 15 senadores.  O presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), apoiou a criação da frente. 
O grupo vai atuar para garantir o aperfeiçoamento e os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), 
especialmente no pós-pandemia do novo coronavírus. 
“A bandeira do SUS precisa ganhar uma nova dimensão e muito maior espaço na agenda do Congresso 
Nacional e da sociedade para que seja fortalecido com impacto imediato nos estados e municípios, 
chegando de forma universal e de qualidade aos cidadãos e cidadãs brasileiras”, diz o texto de instalação 
da Frente. 
 

Facebook desativa página da Campanha em Defesa do Serviço Público contra a 
Reforma Administrativa 

“O Fonasefe (Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais) vem a público denunciar 
que o Facebook desativou arbitrariamente a página da Campanha em Defesa do Serviço Público Contra a 
Reforma Administrativa levada a cabo pelos servidores públicos federais. 
A desativação ocorre durante a pandemia, num momento crucial em que o governo Bolsonaro e a maioria 
do Congresso Nacional buscam prejudicar o povo brasileiro novamente. A Reforma Administrativa proposta 
por Paulo Guedes acabará com os concursos públicos na prática, ampliará a terceirização e a privatização 
de serviços públicos essenciais como saúde e educação. 
Isso aumentará a desigualdade social e a corrupção no país, com a destruição desses serviços e com o 
aumento dos cabides de emprego e de práticas como a rachadinha de salários entre funcionários 
comissionados e políticos. 
É notório e está sendo divulgado em diversos meios de comunicação nos últimos meses que o Facebook 
tem restringido as postagens políticas e isso atinge diretamente as organizações sindicais e os partidos de 
oposição ao governo Bolsonaro. Apesar de ser uma organização privada, o Facebook não está acima da 
Constituição brasileira, que defende o direito à liberdade de expressão. 
A página de nossa campanha sofreu uma primeira desativação temporária no início da tarde do dia 
30/09/2020, justamente na data de um grande ato em defesa do serviço público em seria usada para fazer 
sua transmissão, e depois foi reativada no período da noite do mesmo dia. 
Depois, no dia 08/10/2020, o Facebook nos enviou nova mensagem de desativação. Solicitamos análise e o 
Facebook nos respondeu com a seguinte mensagem em 09/10/2020: “Você não pode usar o Facebook 
porque a sua conta, ou a atividade nela, não seguiu os padrões de nossa Comunidade. Nós já analisamos 
essa decisão e ela não pode ser revertida. Para saber mais sobre os motivos pelos quais desativamos 
contas, acesse os padrões da Comunidade”. E nada mais. 
Para o Fonasefe está muito claro o motivo da desativação da página da campanha: trata-se de perseguição 
política e cerceamento ao direito à liberdade de expressão, como temos observado, por exemplo, em 
bloqueios das redes sociais de Mark Zuckerberg contra outras campanhas politicas e eleitorais do campo 
progressista. 
A nossa página ataca diretamente os interesses políticos do governo e dos empresários do país, que 
desejam destruir os serviços públicos com a Reforma Administrativa para que o povo seja obrigado a pagar 
por serviços privados. 
Por isso, o Fonasefe repudia as práticas antidemocráticas do Facebook, convoca a todos aqueles que 
defendem a democracia e a liberdade de expressão a se juntarem à luta pela reativação da página da 
Campanha e informa que vai tomar as medidas legais cabíveis contra esse absurdo.  
Não vamos nos calar! 
#EudefendooServiçoPúblico 


