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

 É hora de ir às ruas! 
A direção do SINDSEP-MG reforça: é chegada a vez de os servidores irem às ruas lutar por melhores 
salários, condições de trabalho e por um serviço público digno à toda a população. Temos uma Greve Geral 
no dia 18 de março. Vamos aglutinar forças com trabalhadores de outras categorias para frear esse 
desgoverno, que retira direitos e engessa a economia.  
A campanha salarial unificada dos servidores públicos já está nas ruas desde o dia 11 deste mês. Ao 
contrário do que diz o ministro Paulo Guedes (Economia), que tivemos (servidores federais) mais de 50% 
de aumento, acumulamos na verdade uma perda salarial de 31% só nos últimos três anos. Este ano a 
categoria reivindica reajuste de 33%, onde apenas 2% é de fato para aumento ganho real.  
O último reajuste dos servidores foi negociado em 2015, durante o governo da ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT). Na época foi negociado um reajuste escalonado de 10,8%, em 2016 (5,5%) e 2017 (5%). 
Além disso, naquele ano, a categoria teve também sua última grande conquista, que foi a incorporação das 
gratificações de desempenho para mais de 365 mil aposentados e pensionistas do serviço público. 
  
Empresas públicas 
As negociações envolvendo a Conab e a Ebserh são exemplos do desrespeito ao serviço público. O Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2018/2019 dos trabalhadores da Conab já foi prorrogado pela sexta vez por 
falta de negociação e os empregados da Ebserh, com a próxima data base do ACT 2020/2021 prestes a 
vencer no dia 1º de março, ainda negociam o dissídio 2019/2020 do setor. 

 

Planalto monitora ato de servidores contra reforma administrativa 
Nas próximas semanas, a política estará em ebulição. O mês de março terá atos favoráveis e contrários ao 
governo. Após a turbulência provocada pelo apoio de alas do Planalto ao ato contra o Congresso, marcado 
para o dia 15 de março, articuladores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão de olho em outra 
manifestação: a greve dos servidores públicos contra a reforma administrativa, agendada para 18 de 
março. O temor é que a reação ao primeiro movimento empunhe bandeiras como o “Fora Bolsonaro”. 
Entre outros fatores, a análise de risco leva em consideração a abrangência que as manifestações terão. 
Para o governo, se o ato do dia 15 for um fiasco e atrair pouco apoio, a derrocada pode se tonar 
combustível para o movimento organizado pelos servidores. Mesmo se tiver sucesso, ainda fica o temor do 
rebote. 
Seja pró ou contra, o governo está atento. Na prática, será colocado em xeque em um curto espaço de 
tempo (apenas três dias) os índices de popularidade do governo e de Bolsonaro. Neste contexto, foram 
escaladas a Secretaria de Governo da Presidência e Secretaria Especial de Comunicação Social da 
Presidência para traçarem uma estratégia para conter uma hipotética crise. 
A mais recente pesquisa, divulgada em janeiro pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), 
apontou melhora no cenário de aprovação do governo. O levantamento indica que 34,5% da população 
brasileira consideram o governo “ótimo” ou “bom”. Outros 31% avaliam como “ruim” ou “péssimo”. 
Números que serão testados no próximo mês. 
 
Embate 
Rui Tavares Maluf, cientista político e sociólogo da Universidade de São Paulo (USP), tem acompanhado a 
organização dessas manifestações. Ele avalia que a “tensão” criada pelo governo ao apoiar manifestações 
contra o Congresso complica a negociação de pautas com parlamentares, por exemplo. 



É que chancelar o ato contra o Parlamento pode ser interpretado como um ataque à democracia e atrair 
opositores. “Mesmo com as últimas falas e desmentidos, a manifestação que as forças estão organizando 
pró-Bolsonaro vão acontecer, mesmo que não sejam claramente para afrontar o Congresso”, aposta. 
O especialista explica que a manifestação dos servidores servirá como contrarresposta e que o embate 
indiretamente foi alimentado pelo Planalto. “O próprio governo tem encaminhado mal sua pautas. O 
correto seria explicar as mudanças (da reforma administrativa) e diluir o que se pretende”, avalia. O 
cientista político não descarta a adesão de outros setores da sociedade ao movimento. 
 
Reação 
O presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (Fonacate), Rudinei Marques, 
acredita que as manifestações serão o ápice para os recentes desentendimentos entre servidores e 
governo. Ele concorda que o movimento pode atrair alas da sociedade que estão insatisfeitas com o 
governo. 
“Só existe essa alternativa, porque a série de ataques é tão profunda e contínua que nos resta apenas ir às 
ruas contra a destruição do Estado Social”, pondera. 
Para ele, a data escolhida para o ato contra o Congresso não foi aleatória. “Acho que a intenção deles foi 
essa: antecipar a mobilização de rua e esvaziar o dia 18. Mas pode funcionar ao contrário. Os atos que 
seriam contra as reformas que retiram direitos trabalhistas e sociais, podem se transformar em atos contra 
Bolsonaro”, arrisca. 
 
Professores aderem 
A Central Única dos Trabalhadores (CUT) acredita na adesão da maior parte das carreiras do 
funcionalismo. 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 4 
milhões de professores e profissionais da educação em todo o país. 
 

Reforma Administrativa pretende revisar salários e número de carreiras 
Prevista para ser enviada ao Congresso Nacional nesta semana, segundo o presidente Jair Bolsonaro, a 
reforma administrativa pretende mudar os direitos dos futuros servidores federais. As propostas ainda não 
foram detalhadas, mas os pontos adiantados pelo governo nos últimos meses incluem a revisão dos 
salários iniciais, a redução no número de carreiras e o aumento no prazo para o servidor atingir a 
estabilidade. 
Segundo Bolsonaro, as mudanças não afetarão os servidores atuais. Apenas quem tomar posse depois da 
promulgação da reforma seria atingido. Uma das alterações mais importantes diz respeito à estabilidade 
dos futuros funcionários. 
Inicialmente, o governo pretendia esticar, de três para dez anos, o prazo para o empregado público 
conquistar a estabilidade. Há duas semanas, no entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou 
que a versão mais recente do texto deve definir um tempo variável, de cinco a oito anos, de acordo com 
cada carreira. 
A estabilidade seria conquistada mediante uma avaliação de desempenho. Quem não cumprir os requisitos 
mínimos não ficaria no cargo antes do prazo mínimo. O governo ainda não explicou se o servidor público 
terá direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) enquanto não atingir a estabilidade. 
Atualmente, os servidores públicos não recebem o fundo em hipótese alguma. 
 
Pirâmide 
Em novembro, ao explicar a proposta do pacto federativo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha 
dito que o governo pretende diminuir o número de carreiras de mais de 300 para 20 a 30. Os salários para 
quem ingressar na carreira pública passarão a ser menores. 
No mês passado, ao explicar o resultado das contas do Governo Central em 2019, o secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almeida, disse que a reforma mudará a forma de progressão no serviço público. Em 
vez do sistema atual, com salários iniciais altos e em que quase todos alcançam o topo da carreira, a 
progressão passaria a ser em forma de pirâmide, na qual apenas os servidores com melhor desempenho 
atingiram os níveis mais altos. Segundo ele, o governo quer aproximar os salários iniciais e a evolução na 
carreira pública ao que ocorre no setor privado. 
 
Etapas da reforma administrativa 



Em café da manhã com jornalistas no mês passado, o secretário especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, disse que o governo pretende implementar a 
reforma administrativa em fases. De acordo com ele, a intenção do governo é que o conjunto de mudanças 
seja implementado até 2022. 
De acordo com o secretário adjunto de Desburocratização, Gleisson Rubin, o conjunto de medidas inclui, 
além da proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma administrativa, projetos de lei 
complementar, de lei ordinária e de decretos. Estes, no entanto, só podem ser apresentados após a 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo Congresso. 
 
PEC emergencial 
Embora estejam fora da reforma administrativa, pontos da PEC que reforma o pacto federativo e da PEC 
emergencial, que prevê gatilhos de cortes de gastos em momentos de crise fiscal, preveem alterações 
profundas na estrutura do serviço público e na regra dos servidores. Pelas duas propostas, em caso de 
estado de emergência fiscal decretado, haveria limitações em pagamentos aos servidores, concessão de 
reajustes, progressões automáticas, reestruturação de carreiras, novos concursos e em verbas 
indenizatórias. 
A medida mais polêmica, no entanto, seria a redução da jornada de servidores públicos em até 25%, com 
ajuste correspondente na remuneração. A diminuição vigorará pelo tempo necessário tanto no governo 
federal como nas prefeituras e nos governos estaduais que decretassem a emergência fiscal. 
Em discurso há duas semanas, Guedes disse que o mecanismo de emergência fiscal é mais rápido para 
ajustar as contas públicas do que a reforma administrativa para os futuros servidores, que teria impacto 
sobre as despesas federais no médio e no longo prazo. 
 

PL quer que Justiça do Trabalho julgue ações sobre limbo previdenciário 
O Projeto de Lei 6526/19, que tramita na Câmara dos Deputados, transfere para a Justiça do Trabalho a 
competência para julgar ações relativas ao chamado “limbo previdenciário”, ajuizadas pelo empregado ou 
pelo empregador. 
O texto de autoria do deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE), altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Com a medida ele espera oferecer maior segurança jurídica a todas as partes envolvidas. “A proposta é de 
racionalização e simplificação do procedimento”, disse Gadêlha. 
Túlio ressalta que, atualmente, há dois caminhos possíveis para que o trabalhador saia do limbo 
previdenciário: pedir na Justiça Federal a concessão do benefício previdenciário ou pedir na Justiça do 
Trabalho o pagamento dos salários. 
  
Limbo previdenciário 
Ocorre quando o empregado que estava em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez recebe alta da 
perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas o médico da empresa não aceita o retorno por 
considerá-lo ainda inapto ao serviço. Nestes casos, o trabalhador perde o benefício previdenciário e não 
recebe o salário. 
O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; e Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 

Prova de vida do INSS pode ser feita pelo celular 
Agora será possível realizar a prova de vida do INSS pelo seu aparelho celular. De acordo com INSS, o 
procedimento obrigatório é uma forma de evitar fraudes e pagamentos indevidos. Para quem recebe 
aposentadoria ou pensão do INSS deve, uma vez no ano, comprovar que está vivo para não perder o 
benefício.  
Segundo os últimos dados informados pelo órgão, em julho de 2019, quase 373 mil benefícios foram 
suspensos por falta de comprovação de vida. Para garantir seu benefício baixe o aplicativo Meu INSS, e 
cadastre-se.   
 

Calendário de Atividades 
 04/03 – Assembleia com os servidores do Ministério da Economia (e-Ministério do Trabalho); 
 05/03 - Assembleia com os servidores da CNEN/CDTN em Belo Horizonte. 

 


