
 
Maioria dos servidores federais aprova greve em 18 de março 

O modelo de Estado brasileiro assegurado no pacto federativo a partir da Constituição de 1988 
está em risco. Com uma política neoliberal acelerada em curso e o ataque permanente aos 
serviços públicos que envolve até mesmo insultos diretos do ministro da Economia, Paulo Guedes, 
aos servidores, a reação se faz essencial. Diante do cenário, categorias que representam cerca de 
80% dos servidores do Executivo Federal aprovaram nessa quinta-feira, 13, em plenária nacional 
da Condsef/Fenadsef, em Brasília, adesão a greve convocada por centrais sindicais, incluindo a 
CUT, para o dia 18 de março. Será um dia intenso de mobilização e paralisação de atividades em 
defesa dos serviços públicos, contra privatizações e por soberania nacional.  
A maioria dos federais soma forças com categorias que já iniciaram movimentos de resistência, 
como o caso da greve dos petroleiros, apontada como a maior da categoria desde 1995, além de 
trabalhadores da Casa da Moeda, Dataprev, Serpro, Correios e outras estatais que estão 
ameaçadas com projeto de "privatizar tudo" defendido e conduzido pelo governo Bolsonaro. Os 
desafios são muitos. A reação e a resistência da classe trabalhadora enfrentam também 
obstáculos que estão vindo até mesmo da Justiça que tem apontado entendimento em que 90% 
dos trabalhadores, no caso da Petrobrás, devem seguir trabalhando. Tal entendimento inviabiliza 
o movimento de resistência que é um direito dos trabalhadores garantido pela Constituição 
quando dadas condições adversas, como é o caso. Os petroleiros lutam contra a demissão em 
massa dos trabalhadores da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR) e buscam 
suspender as medidas unilaterais que violam o Acordo Coletivo de Trabalho da categoria.  
 
18 de março unificado 
Outras entidades que representam o conjunto dos servidores federais das Três Esferas e 
compõem o fórum que representa o setor (Fonasefe), além também do Fonacate, devem seguir 
estendendo esse debate para outras bases que também podem alcançar servidores estaduais e 
municipais. Como registrou o secretário-geral da Condsef/Fenadsef em ato histórico no Nereu 
Ramos, "não há zona de conforto para ninguém". 
 
Ampliar a resistência 
Para seguir impulsionando a luta em defesa dos serviços públicos e da soberania nacional 
representada por estatais estratégicas ao País, a plenária nacional da Condsef/Fenadsef também 
aprovou apoio às greves e mobilizações em curso. Nos estados, as entidades filiadas à 
Confederação devem buscar os piquetes de mobilização dos petroleiros para oferecer apoio e 
ampliar a resistência.  
Em audiência pública realizada ontem, 12, sobre a Medida Provisória 902/2019, que trata do fim 
da exclusividade da Casa da Moeda para posterior privatização da empresa, o Secretário Especial 
de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, citou o caso da Vale do Rio Doce 
como exemplo a ser seguido. Logo a empresa, privatizada na década de 90 sob intenso protesto à 
época e que agora protagoniza crimes ambientais graves em Minas Gerais, incluindo o maior 
acidente de trabalho onde 270 trabalhadores em Brumadinho perderam suas vidas com o 
rompimento de barragem na Mina do Feijão. 



E nunca é demais lembrar que depois da tragédia o braço do Estado e a atuação dos serviços 
públicos foram e continuam sendo fundamentais, desde o socorro às vítimas, o trabalho dos 
bombeiros, dos pesquisadores que auxiliaram na busca por contar a contaminação em rios, 
servidores da Area Ambiental que devem seguir defendendo regras mais rígidas e aplicação de leis 
contra impactos ambientais que prejudiquem a maioria da população, servidores da Funai que 
deram assistência à comunidades indígenas que tiveram suas vidas afetadas com a contaminação 
dos rios. Servidores da Saúde que seguem atentos aos impactos provocados pelo aumento de 
doenças endêmicas, como a dengue, fruto de um desequilíbrio ambiental provocado pelo impacto 
do rompimento das barragens. Além de assistência social, programas de apoio e suporte às 
famílias. O modelo de Estado assegurado em nossa Constituição é um bem de todos e deve assim 
ser preservado.  
 
Mobilização não se restringe ao dia 18 
Engana-se quem pensa que o processo de mobilização acontece apenas no dia 18 de março. O 
calendário dos servidores federais conta com outras atividades. Essa semana foi marcada 
pelo lançamento da campanha salarial 2020 e a tentativa de buscar uma audiência com o ministro 
Paulo Guedes, mais uma vez frustrada. Mas a categoria deixou um recado em frente ao Ministério 
da Economia de que não aceitará os insultos proferidos pelo ministro que comparou servidores a 
parasitas. Nessa quarta, 12, a Condsef/Fenadsef participou de um dia histórico na Câmara dos 
Deputados onde dezenas de centrais sindicais, entidades nacionais, trabalhadores e parlamentares 
bradaram que o parasita é o ministro Paulo Guedes e o mercado financeiro que ele representa. 
Durante o carnaval servidores devem, literalmente, por o bloco na rua. Em várias capitais e 
também cidades do interior, servidores devem aproveitar o momento para promover debate com 
a sociedade sobre a importância da presença de serviços públicos na vida de todos nós. No dia 8 
de março tem calendário de atividades também marcando o Dia Internacional da Mulher. 
 

ICMBio perde 6 das 11 coordenações regionais 
Com uma canetada, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu seis das onze coordenações regionais 
do ICMBio. As cinco que sobraram passam a ser chamadas de Gerências Regionais. A medida foi 
tomada por um decreto publicado nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União. 
As onze coordenações regionais ficavam nos estados de Roraima, Amazonas, Pará (com duas 
unidades), Paraíba, Acre, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiânia e Minas Gerais. O decreto não 
informa quais unidades serão fechadas e quais serão mantidas. 
Denis Rivas, presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente (Ascema Nacional), afirma que a decisão foi tomada sem nenhuma participação 
dos servidores:  “É um desenho feito por pessoas inexperientes e que não conhecem a realidade 
do ICMBio, a missão e a complexidade de uma coordenação regional”. 
 ntre as atri uiç es das coordenaç es regionais esta am o apoio t cnico e  ur dico  s  nidades de 
Conservação (UCs), promoção de cursos de formação e julgamento dos autos de infração. “ ão 
d  para imaginar que as cinco unidades que so raram  ão dar conta do que    fa iam antes”, di  
 i as.    scema di ulgou uma nota em que alerta que o decreto tra  pre u  os significati os   
estrutura de funcionamento do Instituto. 
 
Mudanças nas chefias de unidades de conservação 
O decreto também afeta as chefias das unidades de conservação, que passaram de 204 para 182 
cargos. Ainda não se sabe o que vai acontecer com as 22 unidades de conservação que tiveram 
as chefias extintas. Provavelmente essas unidades serão agrupadas nos chamados Núcleo de 
Gestão Integrada (NGI), onde mais de uma unidade, normalmente próximas, são geridas pela 
mesma equipe. 
Além do número de chefias, aquelas reservadas para serem ocupadas apenas por funcionários de 
carreira passou de 104 para 46 cargos, enquanto o restante das vagas, 130, poderão ser 
ocupadas por qualquer pessoa nomeada, basta o governo nomear. 



“Só sa eremos do cen rio quando o decreto entrar em  igor, em maio.  este momento, não 
sa emos como  ai funcionar”, explica Angela Kuczach, diretora da Rede Pró-Unidades de 
Conservação. 

 
Presidente da CNEN separação da CNEN e a Autoridade Nacional do Setor Nuclear 

No dia 13/02, o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Roberto Petrussi e 
sua equipe estiveram no Centro Desenvolvimento da Tecnologia Nucelar (CDTN) em Belo 
Horizonte, para conversar com os servidores do Órgão sobre a separação da CNEN e a Autoridade 
Nacional do Setor Nuclear.  
 

 
 
Sobre a reposição de servidores, o Diretor de Gestão Institucional, Roberto Xavier explicou que se 
reuniu com o pessoal do MCTI para tratar da necessidade de reposição de pessoal, mas que não 
há nenhuma resposta do governo sobre esse assunto. Roberto Xavier informou ainda que, em 
1994 a CNEN contava com 3500 servidores e hoje, esse número caiu para 1664 servidores, a 
maioria já recebendo Abono de Permanência, podendo sair a qualquer momento. 
Com o envelhecimento do quadro de pessoal e a falta de reposição (concurso público), a 
tendência é terceirizar as funções, inclusive no nível superior, como vem acontecendo no IPEN, 
em São Paulo. 
Para o Diretor de Gestão Institucional da CNEN, o governo está esperando a reforma 
administrativa para rever a necessidade de concurso público. Diante desse posicionamento, o 
diretor do SINDSEP-MG, José de Arimatéia, questionou a direção da CNEN sob a alegação de que 
a terceirização não é a solução e que o SINDSEP-MG sempre vai lutar pela realização de concurso 
como forma de acesso ao serviço público. 

 
Relator apresenta parecer favorável à PEC 186/19 Emergencial 

O relator da PEC 186/19, chamada de Emergencial, senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) 
apresentou, na segunda-feira (10), parecer favorável à proposta do governo. O texto está em 
discussão na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal. O texto estabelece 
regras para conter o aumento de despesas públicas, como a redução de salários e da jornada de 
servidores públicos em até 25%. O texto recebeu 59 emendas. 
O relator fez pronunciamento no plenário do Senado, nesta terça-feira (11), e defendeu a 
aprovação rápida da proposta pela Casa. O parecer pode ser incluído na pauta da CCJ na próxima 
semana. 
“Sa e por que a P C tem esse nome de emergencial? Porque no ano que  em,    em 202 , o 
governo vai quebrar o teto de gasto, o governo vai quebrar a regra de ouro, e o governo vai 
quebrar a Lei de Responsabilidade Fiscal. E sabe por que que vai fazer isso? Porque, mesmo que 
dê aumento ridiculamente pequeno, inferior até à inflação, as próprias promoções previstas nos 
planos de cargos e salários elevam essa folha, e as aposentadorias elevam essa folha, e esse 
go erno  ai se in ia ili ar”. 
 



Conteúdo 
Em síntese, a proposta do governo impõe situação dramática para os servidores. Com a 
aprovação, sem mudanças na PEC, o governo poderá: 
1) reduzir o salário do servidor em até 25% com redução proporcional de jornada; 
2) vetar a progressão e a promoção funcionais de carreira; 
3) impedir concessão de reajustes, criação de cargos, reestruturação de carreiras, realização de 
concurso públicos e a criação de verbas indenizatórias; e 
4) Proibir o aumento real para o salário mínimo. 
 

Calendário de Atividades 
 14/02 – Assembleia com os servidores/trabalhadores (ativos, aposentados e pensionistas) 

do Núcleo Regional Zona da Mata; 
 20/02 – Reunião da Mesa Estadual Permanente de Negociação do SUS. 

 
 

 


