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

  
18 de março (quarta): Greve em Defesa do Serviço Público e Contra as Privatizações 

 
 

POR QUE ADERIR À GREVE DE 18 DE MARÇO? 
Em conjunto com a EC 95 e a reforma da previdência, as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) 186 
(Emergencial), 187 (Pacto Federativo) e 188 (Fundos Públicos), e a contrarreforma administrativa, são 
ameaças concretas deste governo ao serviço público gratuito e de qualidade e aos direitos e garantias dos 
servidores. Para lutar contra o desmonte do Estado, o SINDSEP-MG convoca todos os servidores e 
empregados públicos de sua base a aderirem à greve nacional em 18 de março, convocada pela CUT e demais 
centrais sindicais. 
Em todo o país serão milhares de trabalhadores protestando contra a destruição do serviço público. Estaremos 
junto com os professores das escolas e universidades públicas, no ato unificado em Defesa dos Serviços 
Públicos, por Empregos, Direitos e Democracia. 
 

ATAQUES CONCRETOS AO SERVIÇO PÚBLICO 
 

 PEC 186/2019 (EMERGENCIAL) 
 Reduz o salário em 25 % com a correspondente redução da jornada. 
 Proíbe reajustes salarial, de benefícios, criação de cargos, reestruturação de carreiras e realização de 

concursos públicos. 
 Extingue a progressão e promoção funcionais. 

 
 PEC 187/2019 (DOS FUNDOS PÚBLICOS) 

 Extingue fundos públicos, como o FAT, interrompendo o financiamento nas áreas de educação, ciência 
e tecnologia, trabalho etc. 

 Transfere superávit financeiro dos fundos para o pagamento da dívida pública. 



 
 PEC 188/2019 (DO PACTO FEDERATIVO) 

 Estende a EC 95/2016 (que congela investimentos públicos) para estados e municípios. 
 Funde os recursos da saúde e da educação, permitindo que as verbas sejam utilizadas a critério dos 

governantes, inclusive governadores e prefeitos. 
 Insere a folha de pagamento dos aposentados no orçamento previsto para a saúde e educação, 

reduzindo ainda mais os valores para essas áreas. 

 Extingue o repasse de recursos do Fundo Social do pré-Sal para a educação básica e a saúde. 
 

 REFORMA ADMINISTRATIVA 
 Fim da estabilidade para os novos servidores. 

 Amplia o prazo de contratos temporários. 
 Aumenta o estágio probatório de três para dez anos. 
 Estende tais medidas a partir de regras de transição para os atuais servidores. 

 

Ministério diz que não poderá pagar atrasados de adicional de insalubridade 
Em reunião com a Condsef/Fenadsef, Fenasps e CNTSS, nessa quinta-feira, 5, o coordenador de Gestão de 
Pessoas, Ademir Lapa, informou que o Ministério da Saúde (MS) não terá como pagar retroativos a servidores 
cedidos a estados e municípios que não receberam o adicional de insalubridade entre janeiro de 2019 e 
dezembro. A suspensão do pagamento havia sido feita a partir de um primeiro laudo onde a insalubridade foi 
negada. Com o resultado do parecer revisto, o pagamento foi retomado em dezembro. A assessoria jurídica 
da Confederação deve ser consultada sobre a situação.   
Após negativa sobre retroativos, o Ministério se comprometeu a retomar o Grupo de Trabalho (GT) da 
Insalubridade para resolver as pendências de pagamento por estado. A Condsef/Fenadsef também pede a 
suas filiadas que encaminhem casos ligados a problemas com insalubridade para que sejam analisados em 
conjunto. A situação afetou muitos servidores por todo o Brasil.  
 
Pauta protocolada 
Ainda na reunião, as entidades apresentaram ao MS a pauta de reivindicações da categoria. O Ministério se 
comprometeu a responder todos os pontos por escrito e apontou que a próxima reunião deve acontecer na 1a 
quinzena de maio. A pauta contém 14 itens. Cumprimento de acordos firmados em 2015, incorporação de 
gratificações ao Vencimento Básico, gratificação da Sesai, concursos públicos, aposentadoria especial, 
gratificação de qualificação e revisão de valores dos benefícios como auxílio-alimentação, creche, entre outros, 
estão na lista de reinvidicações. 
 

Governo não pretende criar nenhuma unidade de conservação, diz presidente do ICMBio 
O presidente do ICMBio, coronel da PM Homero de Giorge Cerqueira, afirmou o governo não pretende criar 
mais nenhuma unidade de conservação. Em entrevista à TV Brasil, o comandante da pasta que cuida das 
Unidades de Conservação (UCs) federais disse que o ICMBio trabalha para fazer alguns “ajustes” nas que já 
foram criadas e afirmou, erroneamente, que as UCs são criadas através de um projeto de lei. 
“O processo de criação de uma unidade de conservação ele se dá só por projeto de lei [É principalmente por 
decreto do presidente] e primeiro você faz um estudo, pra qual objetivo é essa unidade de conservação, o 
tamanho dela, a categoria. Para cada categoria você vai proteger um bioma (sic). Ou vai ser a fauna e a flora, 
ou a cultura, mas a gente não tem intenção de criar nenhuma unidade de conservação durante esse governo. 
Nós temos 64 áreas preservadas no país inteiro [O Brasil possui 2.452 unidades de conservação no país, 
terrestres ou marinhas, das quais 334 são federais. No papel, essas unidades não ultrapassam 25% do 
território nacional], diferentes de outros países que tem 8% de área preservada, nós temos 64 florestas 
preservadas no Brasil (Sic). Então não há necessidade de criarmos novas unidades nesse momento. Nós não 
temos um estudo para criação, mas sim para alguns ajustes das unidades que já foram criadas”, disse, em 
entrevista que foi ao ar na terça-feira (03). 
Um dos ajustes apontados por Homero foi a liberação da pesca esportiva em unidades de conservação 
federais de uso sustentável, feita no começo de fevereiro. 
 “O pessoal vai pra Argentina pra pescar, pessoal vai pros Estados Unidos pra pescar. E a gente tem uma 
beleza exuberante no Brasil que pode trazer mais turista. 2200 quilômetros de área de preservação”, disse. 
Outro ajuste é abrir as unidades para a população, principalmente parques, uma política que já ocorre há pelo 
menos 4 anos. 
 
ICMBio continuará separado do Ibama 



Durante a entrevista, Cerqueira descartou a possibilidade de fusão do ICMBio com o Ibama, boato que ronda 
os corredores de Brasília desde o ano passado. 
“Se fosse feito o estudo [para a fusão] o presidente [Jair Bolsonaro] não teria feito o decreto de 
reestruturação do próprio instituto”, disse, em alusão ao decreto assinado por Bolsonaro no começo de 
fevereiro que extinguiu seis das onze coordenações regionais do ICMBio. 
Para o presidente do ICMBio, a criação das Gerências Regionais, que substituirão as coordenações regionais, 
dará “eficiência” para a gestão das unidades e que esse enxugamento fará o órgão dar conta do tamanho de 
sua missão. 
 
Educação ambiental 
Cerqueira também anunciou durante a entrevista que o ICMBio está preparando um jogo (game) para ser 
usado na educação ambiental. 
 
Bioma Amazônia Legal 
Durante a entrevista, de cerca de 25 minutos, Homero de Giorge Cerqueira confundiu alguns conceitos da 
área ambiental, como bioma, categoria de Unidades de Conservação e espécie e espécime. Chegou a afirmar 
que o bioma Amazônia se chamava bioma “amazônia legal”, uma categoria sociopolítica/administrativa que 
engloba 9 estados de três regiões geográficas. Já o bioma Amazônia atravessa as fronteiras nacionais. O Brasil 
divide o bioma com o Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e França (Guiana 
Francesa). 
 

Pressão da CUT e centrais barra votação da Carteira Verde Amarela no Congresso 
Depois de muita pressão dos representantes dos trabalhadores, a comissão mista, formada por deputados e 
senadores, que analisa a Medida Provisória (MP) nº 905 do Programa Verde e Amarelo adiou a votação do 
relatório, que aconteceria na última quarta-feira. Agora, o documento do deputado Christino Áureo (PP-RJ) 
deverá ser votado na próxima terça-feira (10).  
Apesar do recuo dos parlamentares na votação do programa que irá promover o desmonte de todos os 
direitos da classe trabalhadora, conquistados ao longo dos últimos 100 anos, a pressão continuará. A ideia dos 
trabalhadores é lotar o Senado contra a medida.  
Com a desculpa de que irá criar empregos para jovens entre 18 e 29 anos, a MP 905 irá reduzir direitos de 
trabalhadores para beneficiar os empresários. O patrão dos trabalhadores dessa categoria irá pagar apenas 
2% de FGTS ao mês - no caso dos demais trabalhadores, a alíquota é de 8%. Além disso, quando o 
trabalhador “verde e amarelo” for demitido vai receber apenas 20% da multa do FGTS - os demais 
trabalhadores recebem 40%. 
A MP cria ainda um imposto para os desempregados para compensar os incentivos tributários que os 
empresários que aderirem ao chamado “Emprego Verde e Amarelo” vão receber. 
 

Novo Meu INSS muda consulta a pedido de aposentadoria 
A atualização da página de serviços do INSS na internet facilitou a consulta aos pedidos de aposentadorias, 
pensões e auxílios-doença que aguardam resposta do órgão. Além de não exigir senha de acesso, o caminho 
para chegar à informação está mais curto. 
Na versão disponível à população desde o final de fevereiro, o item que permite conferir a situação do 
requerimento está logo na página inicial do Meu INSS, que pode ser acessado nos endereços meu.inss.gov.br 
ou gov.br/meuinss e também por aplicativo para sistemas Android e IOS. 
Para acompanhar o pedido, o segurado pode clicar em “Agendamento/Solicitações”. Esse é o primeiro item da 
seção de serviços sem senha, em destaque na tela que aparece para o usuário que entra no site. 
 

Calendário de Atividades 
 11/03 – Assembleia com os (as) filiados (as) do Núcleo Regional Norte de Minas. 

 


