
 
Servidores da Funasa de Uberaba solicitam intervenção do município para 

regularização de situação funcional 
No dia 27/02, os servidores da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) cedidos ao Departamento de 
Controle de Zoonoses e Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde em Uberaba, em virtude de um 
convênio assinado com o Ministério da Saúde se reuniram com o Deputado Estadual Delegado Heli Grilo 
(PSL). 
O grupo composto por 11 servidores solicitou uma intervenção do parlamentar no sentido de regularizar a 
sua situação funcional dos mesmos. Os servidores moram em Uberaba há algum tempo, mas foram 
colocados novamente à disposição da Funasa, em Belo Horizonte, por decisão da Administração. A questão 
é que como o convênio não foi encerrado, eles também não podem continuar atuando pela Zoonoses. 
O Deputado se comprometeu a levar o caso ao prefeito Paulo Piau para que o município de Uberaba 
converse com representantes do Ministério da Saúde para conhecermos a situação do convênio. 
Comprometeu-se também a procurar o Superintendente Regional de Saúde, em Uberaba, Maurício 
Ferreira, para buscar um possível remanejamento dos servidores para a Superintendência, por meio de um 
novo convênio com o Estado.  

 
Milhões de trabalhadores devem ir às ruas em defesa do serviço público de qualidade 

Diante dos ataques que Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, vêm 
fazendo ao serviço público do país, acusando os servidores e servidoras de “parasitas”, e das tentativas de 
colocar a população contra esses trabalhadores, no intuito de promover um processo de privatização sem 
precedentes na história do país, os servidores públicos sairão às ruas, em apoio à greve geral convocada 
pela CUT e demais centrais, no dia 18 de março. Será o Dia Nacional em Defesa do Serviço Público, dos 
Servidores, Contra a Privatização e o Desmonte do Estado. 
A adesão à greve deverá ser uma das maiores já registradas no país, acreditam os dirigentes de 
Federações e Confederações filiadas à CUT. 
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Heleno Araújo, está 
otimista com a adesão da categoria. Segundo ele, devem participar do movimento cerca de quatro milhões 
de professores e profissionais da educação. 
Heleno reforça a necessidade do apoio da população na luta em defesa do ensino público gratuito e de 
qualidade, diante dos ataques do governo federal. 
“Na atual conjuntura já era para a população e os servidores estarem nas ruas protestando. É um absurdo 
a postura de Bolsonaro e de Guedes de entregar a Petrobras, a Casa da Moeda e, outras estatais e ainda 
desmontar toda a estrutura da educação do país”, afirma o dirigente. 
Para ele, o desmonte do serviço público de qualidade para a população já está em andamento. Um 
exemplo é a Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que prevê a retirada da obrigatoriedade de 
municípios e estados investirem 25% do orçamento na educação e na saúde. 
“Dizer que quer dar flexibilidade ao orçamento para os municípios investirem onde acham que é mais 
necessário, é dar um enorme prejuízo à educação e à saúde de toda a população”, diz o presidente da 
CNTE. 
Heleno Araújo alerta ainda para o impasse que vive o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que pode ser extinto no final do 
ano. 
Segundo a Agência Brasil, em janeiro deste ano, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o 
governo não concordava com a proposta em discussão que tramita pela Câmara Federal e prometeu 
encaminhar um texto para o Congresso, o que, até o momento, não ocorreu. 



Na última terça-feira (18), um pedido de vista coletivo adiou para março (pós Carnaval), a votação do 
relatório de deputada Professora Dorinha (DEM-TO) na comissão especial que analisa a proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 15/15, que trata do Fundeb. 
Sem o Fundeb,  50% das escolas públicas municipais vão fechar. Por isso, é importante, não só os 
trabalhadores e as trabalhadoras da educação, mas toda a comunidade escolar e a população estarem 
conosco nas ruas no dia 18 de março- Heleno Araújo 
Outra categoria que deverá aderir maciçamente ao Dia Nacional em Defesa do Serviço Público, dos 
Servidores, Contra a Privatização e o Desmonte do Estado, são os trabalhadores dos Correios. 
De acordo, com José Rivaldo da Silva, secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), a categoria deverá estar mobilizada para o dia 18, 
mesmo com a possibilidade de uma greve dos trabalhadores dos Correios ser deflagrada já no início do 
mês. 
“A mobilização deverá ser forte, diante dos ataques e da retirada de direitos que vem sendo feita por 
Bolsonaro e o presidente da empresa, general Floriano Peixoto, contra os trabalhadores dos Correios, que 
tem também como missão um serviço social prestado à população brasileira”, afirma Rivaldo. 
O dia 18 de março será uma resposta à altura aos ataques e desaforos do governo para com os servidores 
públicos, acredita Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal (Condsef). 
O dirigente tem como base a plenária nacional da categoria, no último dia 13 de fevereiro, em que 
representantes de 25 estados participaram e deliberaram por unanimidade que o dia 18 de março será de 
greve geral do setor público. 
 “Os sindicatos saíram da plenária com a missão de construir a greve para dar uma resposta aos desaforos 
desse ministro falastrão [Paulo Guedes] que quer tirar os direitos do funcionalismo e destruir as estatais. Já 
passou da hora de termos uma greve à altura. 
O secretário-geral do Condsef , no entanto, lembra que é preciso que os servidores tenham também a 
missão de dialogar com a população para demonstrar que o desmonte do serviço público afeta diretamente 
os mais pobres. 
A fila do INSS não é à toa. É o resultado da falta de funcionários e concursos públicos. Há pessoas 
aguardando há dois anos a concessão da aposentadoria. Quem utiliza o SUS, a saúde e a educação pública 
são os mais carentes. É o povão que paga na pele os desmandos deste governo- Sérgio Ronaldo da Silva 
Para o dirigente é preciso desmitificar as inverdades da mídia tradicional, que apóia este governo, contra o 
serviço público. 
"Este movimento não é apenas do servidor público, é do serviço público de qualidade prestado à 
população”, afirma Sérgio Ronaldo. 

 
Desmonte: sem políticas públicas, Brasil não terá necessidade de servidores 

Promover o desmonte do serviço público para, em seguida, entregar o patrimônio nacional nas mãos da 
iniciativa privada. Esse é o grande projeto levada a cabo pelo governo Jair Bolsonaro, que tem por objetivo 
servir aos interesses dos Estados Unidos da América (EUA). Essa é uma cartilha antiga, que já foi colocada 
em prática durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Primeiro, promovem o 
desmonte do setor público, com corte de recursos e o cancelamento de concursos públicos.  
Em seguida, quando a população começa a sentir mais dificuldades do que já existia para que suas 
demandas sejam atendidas, devido ao desinvestimento, propagam uma série de mentiras para ganhar o 
apoio dos brasileiros. Entre elas, a de que o serviço público é deficitário, dá prejuízo aos cofres, de que os 
servidores ganham muito e trabalham pouco e de que a máquina pública está inchada de trabalhadores.  
Na verdade, a máquina pública brasileira é menor que a média dos países desenvolvidos. Cerca de 12,1% 
da população ocupada trabalhava no setor público em 2017, menos do que os 18% de média das nações 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do que países de tradição 
liberal como EUA (15,2%) e Reino Unido (16,4%). E de 2017 até os dias atuais, o número de 
aposentadorias cresceu de maneira exponencial, sem que novos concursos fossem realizados, reduzindo 
ainda mais o número de servidores.   
Além disso, Entre julho de 2010 e dezembro de 2019, os servidores públicos federais tiveram perda salarial 
de mais de 32%, considerando a inflação do período. 
 
INSS 
O caos provocado pelo atual governo no atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) é mais uma demonstração da política que está sendo levada a diante.  

https://www.cut.org.br/noticias/entenda-como-a-privatizacao-dos-correios-vai-afetar-a-sua-vida-9636


Com a falta de funcionários, equipamentos que funcionem e uma péssima gestão, o INSS está sendo 
sucateado, gerando uma fila de espera de 2 milhões de pessoas que aguardam resposta ao pedido de 
benefícios. A direção do Instituto acabou com o atendimento presencial, transferiu os servidores que 
atendiam no balcão para outras funções e apostou todas as fichas no INSS Digital, como se no Brasil todos 
tivessem acesso fácil a Internet. 
O fato é que o governo Bolsonaro quer destruir todo o tecido social. E se não tem política pública, ele não 
precisa de serviço público muito menos de servidor público. Por isso, precisamos nos unir e nos mobilizar. 
O dia 18 de março será um momento importante para mostrarmos a nossa força. 
 
18 de Março  
O 18 de março irá mobilizar servidores de todo o Brasil em uma grande greve geral contra o desmonte dos 
órgãos públicos e as privatizações, em defesa dos serviços públicos e da soberania nacional. 

 
Com decreto no carnaval, Bolsonaro ataca reforma agrária e agricultura familiar 

O presidente Jair Bolsonaro deu o até agora maior golpe no processo de reforma agrária em curso no 
Brasil desde a criação do Estatuto da Terra, em 1964. Na quinta-feira de carnaval (20), foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU) o decreto nº 20.252, que enxuga significativamente a estrutura do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O ato extingue o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o programa Terra Sol e outros programas que davam incentivos aos 
assentados, quilombolas e comunidades extrativistas. 
De acordo com fontes internas na instituição, existe um forte preconceito contra esses programas. Alguns 
diretores entendem que eles são formas de dar dinheiro ao Movimento Sem Terra (MST), em vez de 
repassar tecnologia e conhecimento para os assentados da reforma agrária e seus familiares. 
Tecnologia e desenvolvimento 
Segundo próprio site do Incra, o “Terra Sol é um programa de fomento à agroindustrialização e à 
comercialização por meio da elaboração de planos de negócios, pesquisa de mercado, consultorias, 
capacitação em viabilidade econômica, além de gestão e implantação/recuperação/ampliação de 
agroindústrias. Atividades não agrícolas - como turismo rural, artesanato e agroecologia - também são 
apoiadas. 
A ação foi criada em 2004 e faz parte do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e do Plano Plurianual 
(PPA), que define os programas prioritários do Governo Federal. Durante esse período, foram 
disponibilizados R$ 44 milhões em recursos, que propiciaram a implantação de 102 projetos e beneficiaram 
147 mil famílias em todo o Brasil”. 
O que prova a necessidade do programa para o desenvolvimento da agricultura familiar, responsável por 
70 por cento dos produtos alimentícios que chegam a mesa dos brasileiros. 
 
Educação 
Já, por meio do Pronera, jovens e adultos de assentamentos têm acesso a cursos de educação básica 
(alfabetização, ensinos fundamental e médio), técnicos profissionalizantes de nível médio, cursos 
superiores e de pós-graduação (especialização e mestrado). 
O programa também capacita educadores para atuar nos assentamentos e coordenadores locais - 
multiplicadores e organizadores de atividades educativas comunitárias. 
As ações do programa, que nasceu da articulação da sociedade civil, têm como base a diversidade cultural 
e socio-territorial, os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática e o avanço 
científico e tecnológico. 
Milhares de pessoas foram alfabetizados pelo EJA, através do Pronera. Cerca de 9 mil alunos concluíram 
seu ensino médio; 5.347 foram graduados no ensino superior em convênio com universidades públicas; 
1.765 deles tornaram-se especialistas e 1.527 são alunos na Residência Agrária Nacional. Foram 
agrônomos, veterinários, pedagogos, advogados, formados ao longo dos anos de desenvolvimento do 
programa. A maioria deles retornou às suas comunidades propiciando um processo de desenvolvimento 
que levou ao surgimento da agroecologia como programa nacional e nicho de mercado para os agricultores 
familiares. 
Estes foram os principais programas atingidos pelo decreto do desmonte que também facilitou a 
regularização de terras griladas pelo grande latifúndio e o agronegócio. 

 
 
 



Calendário de Atividades 
 02/03 – Assembleia com os trabalhadores da Ebserh (HC-UFMG); 
 03/03 – Assembleia com os trabalhadores da Ceasaminas; 
 04/03 – Assembleia com os servidores do Ministério da Economia (e-Ministério do Trabalho). 

 

 

Atenção, filiados (as), 
As aulas de Dança de Salão estão de volta a partir de 
04/03 (4ª feira), das 14h às 16h. Não percam essa 

oportunidade! 
 


