
 

ACT da Conab é prorrogado seis vezes provando descaso com servidor público 
O desprezo do governo Jair Bolsonaro com os servidores públicos brasileiros é absoluto. Um governo que 
diz querer privatizar o que puder de serviço público, tendo como objetivo repassar todas as tarefas 
desempenhadas pelo Estado para a iniciativa privada, não poderia ser diferente. O desrespeito com os 
servidores pode ser constatado desde os primeiros dias de governo, entendendo-se até hoje em uma série 
de decisões descabidas. A forma como o governo vem tratando os servidores da Conab é um exemplo 
clássico desse desprezo. 
O desinteresse do governo em negociar a pauta de reivindicações da categoria tem levado a prorrogações 
contínuas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2018/2019. No último dia 31 de janeiro, o ACT foi 
prorrogado pela sexta vez!  
A negociação do ACT 2019/2020, que teve início em junho de 2019, simplesmente não avança. O governo 
alega que a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos públicos por 20 anos, não permite 
reajustes. O que é uma inverdade, porque a Emenda permite o reajuste inflacionário. A Fenadsef, 
representante dos trabalhadores da empresa pública de abastecimento, está empenhada na busca pela 
negociação, mas esbarra no desinteresse por parte dos atuais gestores no processo.  
A proposta dos trabalhadores conta com 61 cláusulas. Entre elas, o reajuste de 12,22% sobre salários e 
benefícios. Desse total, 3,70% correspondente ao INPC do período, 6,09% são relativos a perdas 
acumuladas levantadas por estudo do Dieese e apenas 2% são de ganho real. Além das cláusulas 
econômicas a categoria busca manutenção e garantia de direitos já adquiridos em cláusulas sociais. 
 
Ebeserh 
Os trabalhadores da Ebserh continuam aguardando a decisão sobre o Dissídio Coletivo do ACT 2019/2020 
que foi protocolada junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) no último mês de dezembro. Durante a 
construção da pauta, os trabalhadores incluíram e modificaram cláusulas do ACT anterior. A intenção é 
manter direitos e avançar em pontos considerados prioritários aos empregados. Mas, da parte do governo, 
só houve falta de diálogo e desvalorização. O TST tentou mediar o processo, mas não obteve êxito.  
Esses são apenas dois exemplos da forma como este governo vem tratando o funcionalismo público. 
Servidores que passam toda a sua vida desempenhando suas funções de forma a atender as maiores 
necessidades da população e a contribuir para o desenvolvimento do Brasil estão sendo completamente 
desrespeitados. Isso é uma vergonha. Precisamos, urgentemente, nos unir e voltar às ruas. Ou 
respondemos de uma forma energética ou seremos dizimados.  
 

Para Maia, responsabilidade de incluir atuais servidores na reforma administrativa é 
do governo 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que se o governo quiser tratar dos atuais 
servidores na reforma administrativa, deve incluir as mudanças na proposta de emenda à Constituição 
(PEC) a ser enviada nos próximos dias, e não esperar que a Câmara faça essas alterações. O que se tem 
discutido até o momento é que as novas regras para o serviço público passem a valer apenas para novos 
servidores. 
Maia ressaltou que o limite de votação da proposta é o texto que o governo mandar. “Outro dia vi o 
ministro da Economia [Paulo Guedes] dizendo que, se a Câmara quiser, pode ampliar. O governo não pode 
transmitir para gente uma responsabilidade que é dele. Se o governo entende que tem que tratar dos 
atuais servidores, que encaminhe a proposta dos atuais servidores”, cobrou o presidente da Câmara. 



 “A gente não pode introduzir temas novos em relação a matéria administrativa. Então, é bom alertar", 
completou. Maia destacou ainda que as mudanças para os atuais servidores públicos poderão ficar restritas 
às duas propostas de emenda à Constituição (PECs) que já tramitam no Congresso: uma está no Senado, 
conhecida como a PEC emergencial (PEC 186/19); e outra, chamada PEC da Regra de Ouro (PEC 438/18), 
será analisada por uma comissão especial da Câmara. 
A proposta dos senadores prevê corte de até 25% da jornada e do salário de servidores públicos que 
recebem acima de três salários mínimos. Já a PEC 438/18, de autoria do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), 
cria gatilhos para conter as despesas públicas e preservar a regra de ouro. De acordo com esse dispositivo 
constitucional, o governo não pode se endividar para pagar despesas como folha salarial, manutenção de 
órgãos e programas sociais.Na prática, as duas medidas reduzem os gastos com servidores públicos. 
 

Redução salarial de servidores públicos está perto de ser votada 
O entusiasmo pela PEC Emergencial (Proposta de Emenda Constitucional 186/19) não é só do governo 
federal, que enviou o texto ao Congresso. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quer 
acelerar a tramitação do projeto — que, entre os gatilhos para a contenção de despesas, prevê a redução 
de até 25% da jornada e do salário de servidores públicos que recebem acima de três salários mínimos. 
A proposta alcança a União, estados e municípios. E permite o corte de vencimentos por até dois anos 
sempre que a despesa corrente do ente público superar 95% da receita. 
Vale lembrar que o projeto está em análise pelo Senado. E a ideia do presidente da Câmara é abreviar a 
sua tramitação, apensando o texto à outra proposta — a PEC 438/18, criada por Pedro Paulo (DEM-RJ) 
para preservar a Regra de Ouro) — que prossegue na casa legislativa. 
"O importante é que temos que abrir espaço para despesas discricionárias, para investimentos. E só dá 
para fazer isso se reduzir despesas", declarou Maia em evento internacional para investidores, realizado em 
São Paulo na quarta-feira. 
Segundo o parlamentar, o texto poderá ter rito de votação encurtado na Câmara e ter parte de seu texto 
promulgado imediatamente depois de votado pelos deputados, já que a PEC de Pedro Paulo teve 
admissibilidade aprovada na CCJ da Casa em dezembro de 2019 — e será analisada agora por uma 
comissão especial. Maia, aliás, tem sido um defensor declarado do corte de gastos públicos e da reforma 
administrativa. 

 
Funcionalismo vai questionar redução salarial na Justiça 

A PEC Emergencial (Proposta de Emenda à Constituição 186/19) tem tido cada vez mais adesão de 
parlamentares, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O projeto integra o "Plano Mais 
Brasil", do governo federal, e prevê economia de R$ 50 bilhões em dez anos com medidas para conter 
gastos públicos. 
Entre elas, a redução por até dois anos de 25% da jornada e de salário de servidores da União, estados e 
municípios, quando as despesas do ente ultrapassarem 95% da receita. Atento a esse cenário, o 
funcionalismo já se articula para frear o avanço do texto. E no caso de aprovação, as categorias vão 
acionar a Justiça. 
Para alguns representantes do setor público, o salário é irredutível. E se esse entendimento for alterado, 
entidades de diferentes categorias vão acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Corte analise 
a constitucionalidade da emenda (na hipótese de promulgação). 
Presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques 
lembrou que a PEC prevê ainda outras medidas de contenção de despesas. Mas ressaltou que o corte de 
vencimentos é "indiscutível". 
"No caso da redução salarial, haverá briga no Supremo, porque a irredutibilidade salarial entendemos ser 
cláusula pétrea (um dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por proposta de 
emenda à Constituição)". Entre as outras medidas emergenciais de contenção de despesas estabelecidas 
pela proposta estão a suspensão de concursos, proibição de aumentos e de progressão na carreira. 
 
Direitos sociais em pauta no Supremo Tribunal Federal 
A expectativa de funcionários públicos e também de alguns juristas é de que o tema será alvo de 
questionamentos jurídicos. Professor de Direito Administrativo e Constitucional da PUC-Rio, Manoel 
Peixinho destacou que as cláusulas pétreas estão previstas no Artigo 60 (parágrafo 4) da Constituição 
Federal. 
"São a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; 
e os direitos e garantias individuais", detalhou o especialista. 



Peixinho acrescentou que irredutibilidade de salário é direito social. E ponderou que direitos sociais não 
estão no rol de cláusulas pétreas. Porém, o jurista levantou uma questão: pode haver uma interpretação 
de que os direitos sociais integram o núcleo dos direitos individuais. 
"E, assim, poderão ser considerados cláusulas pétreas. Mas essa compreensão pode ser objeto de debate 
no Judiciário, principalmente no STF", frisou Peixinho. "A interpretação mais garantista é de que os direitos 
sociais integram o núcleo dos direitos individuais, que estão protegidos na Constituição como cláusulas 
pétreas. Mas se a Justiça (o entendimento) for liberal, dirá que não. Caberá em última instância ao 
Supremo dizer", complementou. 
Além disso, para o especialista, a medida, se colocada em prática, pode gerar efeito contrário: "A redução 
de salários poderá surtir um efeito colateral, diminuindo o poder de compra da classe trabalhadora. Assim, 
poderá haver desaquecimento da economia". 
 
Fórum garante que país vai parar 
Coordenador do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), Rogério 
Expedito lembrou que, em 2019, o STF julgou o tema: a maioria dos ministros decidiu por barrar a redução 
salarial. "Já existe decisão do Supremo sobre isso, e iremos acionar a Justiça novamente se a PEC passar", 
declarou. Expedito disse ainda que, se colocada em prática, a medida vai parar o país. "Haverá greve. Os 
servidores estão com o salário corroído e não vão aguentar", afirmou, acrescentando que, em 18 de 
março, já haverá paralisação do setor público no país. Aliás, a PEC vai ganhar a atenção de servidores e 
parlamentares na reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, no próximo dia 12, 
em Brasília. 
 

Servidores da Funai denunciam risco iminente a indígenas isolados 
A organização Indigenistas Associados (INA), formada por servidores da Fundação Nacional do Índio 
(Funai), divulgou nota nesta segunda-feira, 3, em que denuncia risco iminente a povos isolados, com 
a indicação do teólogo Ricardo Lopes Dias à Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato. 
Segundo reportagens publicadas na imprensa sobre a experiência profissional de Dias, o possível novo 
gestor atuou durante anos como missionário profissional da Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), filial 
brasileira da ONG estadunidense New Tribes Mission, que tem por objetivo “a plantação de uma igreja 
nativa autóctone em cada etnia”. 
De acordo com avaliação dos servidores da Funai, embora tenha formação em antropologia, a atuação do 
indicado se mostra contrária ao artigo 231 da Constituição, no qual “são reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam”. A nota da INA afirma que "o projeto de plantar uma igreja em cada etnia é 
antagônico ao reconhecimento da diversidade de povos e culturas, quando se visa, de forma planejada e 
sistemática, alterar drasticamente tais culturas." 
 
Indicação contrária aos direitos indígenas 
Os Indigenistas Associados manifestam incompatibilidade técnica e alertam para danos irreparáveis em 
virtude da possível nomeação de Ricardo Lopes Dias. O texto afirma que, "destituída de qualquer 
experiência na política indigenista, esta nova indicação na Funai configura mais um ato contra os direitos 
indígenas." Apesar da sinalização de interesse pelo cargo, o missionário ainda não teve sua nomeação 
confirmada. 
O trabalho com povos isolados e de recente contato é altamente sensível e complexo. Em função da 
extrema vulnerabilidade física e social, é estritamente necessário que o cargo de chefia seja ocupado por 
profissionais com experiência. As consequências da nomeação de pessoas amadoras para a função podem 
ser trágicas, "correndo-se riscos de genocídios e alterações traumáticas na organização social e cultural dos 
povos", segundo a INA. Os servidores da Funai se somam às manifestações que ressaltam a 
incompatibilidade de nomeação de Dias. 
 
Reivindicação indígena 
Na semana passada, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), juntamente com diversas 
organizações indígenas, indigenistas e de defesa dos direitos humanos no País, repudiaram 
"veementemente" o convite da Presidência ao evangélico. De acordo com a Articulação, "são conhecidas as 
nefastas consequências das atividades proselitistas sobre os povos indígenas isolados em território 
brasileiro ao longo da história." Em nota, a Apib ressaltou que há inúmeras situações onde o contato 



forçado provocado por grupos missionários, inclusive ligados à MNTB, teve como rápida consequência 
elevado número de mortes por doenças, desestruturação sociocultural e desterritorialização. 
Para a organização, o governo deveria buscar dentro da própria Funai servidores técnicos competentes, 
com experiência de trabalho com povos isolados, com capacidade técnica e alinhamento com os preceitos 
constitucionais de respeito à autonomia dos povos indígenas. "Denunciamos, mais uma vez, o rápido 
desmonte das políticas públicas direcionadas aos povos indígenas por parte do governo Bolsonaro, por 
meio da submissão da política indigenista a interesses de grupos religiosos que dão suporte ao seu 
governo", afirma a Apib em nota. 
 
Responsabilidade 
A CGIIRC é a responsável, na Funai, por coordenar as políticas e ações de proteção dos povos indígenas 
isolados e de recente contato, visando garantir o pleno exercício de sua liberdade e das suas atividades 
tradicionais sem a necessária obrigatoriedade de contatá-los. Os estudos de localização e monitoramento 
dos povos indígenas isolados seguem diretrizes específicas, respaldadas na Constituição Federal e na 
Política para Índios Isolados, em consonância com convenções e tratados internacionais.  
Segundo dados da Funai, há cerca de 107 registros da presença de índios isolados no Brasil. A Funai 
considera isolados “os grupos indígenas que não estabeleceram contato permanente com a população 
nacional, diferenciando-se dos povos indígenas que mantêm contato antigo e intenso com os não-índios”. 
A decisão autônoma de isolamento desses grupos é reconhecida e deve ser protegida. 
 

Calendário de Atividades 
 06/02 – Reunião da Secretaria de Mulheres da CUT/MG para discussão/preparação de atividades 

do Dia 08 de Março – Dia Internacional da Mulher. 


