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

 Coronavírus: Ministério da Economia publica Portaria com as regras para o 
funcionalismo público 

O Ministério da Economia endureceu as regras para conter a transmissão do coronavírus no funcionalismo 
público. Esta é a terceira instrução normativa editada pela Secretaria de Gestão e Desempenho de 
Pessoal em duas semanas. 
Agora, viagens internacionais estão suspensas enquanto durar a pandemia; servidores com 
mais de 60 anos, gestantes, lactantes ou doentes crônicos farão trabalho remoto; funcionários 
terão turnos alternados de revezamento e alguns, teletrabalho; e empregado públicos com 
filho em idade escolar serão dispensados. 
As novas regras constam da Instrução Normativa nº 21 e foram publicadas nesta terça-feira (17/03) no 
Diário Oficial da União (DOU) e são assinadas pelo secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, 
Wagner Lenhart. Atualmente, são mais de 600 mil servidores na ativa. 
As viagens nacionais também sofreram alterações. Órgãos e entidades deverão “reavaliar criteriosamente a 
necessidade de realização de viagens domésticas a serviço enquanto perdurar o estado de emergência de 
saúde pública”. 
De acordo com o mais recente boletim do Ministério da Saúde, o número de casos confirmados de 
coronavírus subiu para 234. E hoje, foi confirmada a primeira morte por causa da deonça. 
Desde o agravamento da pandemia, uma série de órgãos adotou funcionamento diferente, como 
suspensão de atendimentos presenciais, redução de jornada, teletrabalho e afastamento do grupo de risco. 
Veja as regras para o funcionalismo público: 
 Os órgãos e entidades suspenderão a realização de viagens internacionais a serviço; 
Os órgãos e entidades deverão reavaliar criteriosamente a necessidade de realização de viagens 
domésticas a serviço; 
Deverão executar as atividades remotamente os servidores e empregados públicos com 60 anos ou mais; 
imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves; responsáveis pelo cuidado de uma ou 
mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por Covid-19, desde que haja 
coabitação; e as servidoras gestantes ou lactantes; 
Os órgãos e entidades suspenderão a realização de eventos e reuniões com elevado número de 
participantes; 
O governo federal poderá adotar regime de jornada em turnos alternados de revezamento; trabalho 
remoto, que abranja a totalidade ou percentual das atividades desenvolvidas pelos servidores; melhor 
distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a concentração e a proximidade 
de pessoas no ambiente de trabalho; e flexibilização dos horários de início e término da jornada de 
trabalho, inclusive dos intervalos intrajornada, mantida a carga horária diária e semanal prevista em lei 
para cada caso; 
Os órgãos e entidades poderão autorizar os servidores e empregados públicos, que tenham filhos em idade 
escolar ou inferior e que necessitem da assistência de um dos pais, a executarem as atribuições 
remotamente. 

 
CUT orienta entidades a não promover atos públicos, mas a manter greve no dia 18 

A  Executiva Nacional da CUT divulgou comunicado orientando as entidades filiadas a manterem as greves 
aprovadas para o dia 18 de março. No entanto, em função da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 
a CUT orienta também suas entidades e não realizarem manifestações com aglomerações de pessoas nesta 
data.  Diante dessa orientação, as atividades que seriam realizadas em Belo Horizonte, na próxima quarta-
feira, estão suspensas. Confira a íntegra do comunicado:  



Orientações da CUT quanto às Mobilizações do dia 18 de março e avanço do Coronavírus no 
Brasil 

A Executiva Nacional da CUT vê com extrema preocupação o avanço da pandemia provocada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) cujas consequências não podem ser subestimadas. Observamos com atenção 
permanente a evolução do número de casos no Brasil e seus reflexos sobre a saúde e as condições de vida 
da classe trabalhadora e, portanto, adotamos as seguintes orientações para as nossas entidades filiadas:  

Quanto ao Dia Nacional de Lutas, Protestos e Paralisações, em Defesa dos Serviços Públicos, 
Empregos, Direitos e Democracia convocado para a próxima quarta-feira, 18 de março: 

a) Manutenção das greves e paralisações programadas para o dia 18 de março. A greve não contribui com 
a propagação do vírus e é uma forma importante de alertar a sociedade e os governantes para os ataques 
do governo que enfraquecem as políticas públicas. Por isso lutamos pela aprovação do novo FUNDEB, com 
a garantia de recursos para a educação e por uma valorização efetiva dos serviços públicos, fundamentais 
na vida do povo e para o enfrentamento de situações de emergência como a que hoje se coloca ao país. 
b) Não realizar atos públicos com aglomeração de pessoas, principalmente aonde eles forem 
desaconselhados pelas autoridades sanitárias mobilizando-se nas redes sociais para denunciar os ataques 
do governo à educação, aos serviços públicos, às estatais e exigir uma reação enérgica do Parlamento e do 
Executivo, nas três esferas, em defesa da saúde da população e da economia nacional.  

Quanto à proteção à saúde da classe trabalhadora: 
a) Exigir do governo e do Parlamento, nas três esferas, a adoção de planos eficazes de reforço ao SUS com 
a reposição dos recursos que vem sendo sistematicamente cortados da saúde e a suspensão imediata da 
Emenda Constitucional 95, que congelou o orçamento da União. 
b) Cobrar e propor às empresas, entidades patronais e instituições públicas a constituição de comitês 
bipartites de crise para o acompanhamento, transparência e promoção de iniciativas visando reduzir a 
propagação da doença nos locais de trabalho tais como: (I) oferta de produtos de higiene e proteção 
individual; (II) conduta com relação aos trabalhadores/as mais vulneráveis à doença (idosos, diabéticos, 
cardíacos, etc.); (III) planos de contingência em locais de trabalho que venham a ser diretamente afetados 
por casos da doença; (IV) garantia de direitos e remuneração dos trabalhadores/as eventualmente 
afastados do local de trabalho por suspeita ou confirmação de contaminação pelo vírus. 
c) Propor às empresas a vacinação de trabalhadores/as contra a gripe, de maneira antecipada, da maneira 
como vem sendo planejada a antecipação da campanha nacional de vacinação do SUS. Essa iniciativa é 
auxiliar na redução das possibilidades de confusão no diagnóstico do vírus e serve também a redução da 
demanda ao serviço público de saúde por outros vírus, como o da gripe. 
A disseminação do vírus no país, além da questão da saúde da população, traz consigo mais um forte 
ataque à economia nacional, já prejudicada pela política econômica contrária aos interesses do Brasil, 
chefiada por Bolsonaro e Paulo Guedes, que nos legou um crescimento de mísero 1,1% em 2019. 

Por isso a CUT, junto com as demais centrais sindicais e movimentos sociais, deve propor ao 
governo e ao Parlamento um conjunto de ações em defesa dos trabalhadores e da economia 

nos seguintes eixos: 
a) manutenção e estabilidade nos empregos e na renda aos trabalhadores/as, inclusive informais e por 
plataforma; 
b) ampliação do acesso ao crédito público para garantir a liquidez necessária para as empresas, em 
particular as de pequeno e médio porte, honrarem seus compromissos - inclusive salários, na contramão 
do campanha governamental de desvalorização dos bancos públicos;  
c)garantia de acesso a benefícios assistenciais e da Previdência Social, como os do INSS e o Bolsa Família 
os quais vêm sendo represados pela política econômica e pela incapacidade administrativa do governo; 
d) apoio e estímulo à atividade econômica, a geração de empregos e de renda para os trabalhadores.  
É preciso ainda exigir do Congresso a suspensão imediata da análise dos projetos prejudiciais aos 
trabalhadores como a Medida Provisória 905 (Carteira Verde Amarela) e as PECs do Plano Mais Brasil, tanto 
pelo seu mérito restritivo em relação à capacidade de ação do Estado num momento de emergência de 
saúde pública, quanto pela limitação do debate público dada pelas restrições à circulação de pessoas no 
Parlamento. O momento é de dedicação à análise de medidas que reforcem o SUS e que vão ao encontro 
dos eixos que propomos em defesa dos trabalhadores/as e da economia. 

Saudações CUTistas, 

 

Senador ignora prevenção e participação popular e mantém tramitação de PEC 
Apesar das medidas restritivas adotadas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para 
conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que já matou mais de 6.470 pessoas em 137 países, 



tem senadores mantendo a tramitação de propostas sem fazer o debate com a sociedade civil organizada, 
sindicatos e outras entidades que defendem os direitos da classe trabalhadora e de todos os brasileiros e 
brasileiras. 
As audiências públicas para debate da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial nº 186/2019 
foram sido suspensas, mas o senador Oriovisto Guimarães (PODEMS-PR) manteve agendado para esta 
quarta-feira (18) a reunião para leitura do relatório. 
A assessoria de comunicação do gabinete do parlamentar, que tem 74 anos e poderia se aunsentar 
durante a pandemia, alega que ele manteve a leitura do relatório porque a votação da matéria é urgente. 
Entidades representativas dos servidores públicos criticam a decisão. 
"Se não há debate com a sociedade, nem participação popular na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado, a tramitação da PEC Emergencial deve ser suspensa. Vamos pedir ao presidente do Senado, bem 
como ao senador Oriovisto, que a leitura do relatório seja cancelada e remarcada para quando o acesso à 
casa estiver garantido à população. Temos informações importantes para apresentar à comissão antes da 
finalização do relatório do senador", comenta o Secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio Ronaldo da Silva, que participaria de audiência pública sobre a 
matéria nesta terça-feira, 17, cancelada após medida de restrição. 
"Cancelamento de reunião deliberativa não é raro no Senado, ainda mais quando envolvem temas que 
afetam profundamente direitos sociais, como é o caso da PEC Emergencial. Considerando que o senador 
Oriovisto tem direito ao isolamento, para se prevenir do coronavírus, manter a leitura do relatório é 
irresponsável com a sociedade, com ele e com seus familiares", argumenta Sérgio Ronaldo, que é também 
dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (FENADSEF). 
 
Prevenção à pandemia 
Por meio de atos administrativos de Alcolumbre ficam consideradas justificadas as ausências em reuniões 
de comissões e do Plenário do Senado de parlamentares com mais de 65 anos, gestantes, 
imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas, grupo de risco de aumento de mortalidade por Covid-
19. As medidas também restringem as atividades legislativas do Senado a reuniões deliberativas, tanto nas 
comissões quanto nas sessões plenárias, enquanto perdurarem as medidas de prevenção à doença a partir 
desta segunda-feira (16). 
 
Risco 
Na semana passada, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) testou positivo para Covid-19 após voltar de 
viagem aos Estados Unidos. Ele fez parte da comitiva que acompanhou Jair Bolsonaro (sem partido) àquele 
país. 
Sem saber que estava infectado, o parlamentar disse ter "abraçado meio Congresso" durante agenda de 
trabalhos. As atividades das quais participou inclui a sessão que derrubou o limite da renda familiar per 
capita para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), na última quarta-feira (11). Nesta sessão, 
também esteve presente o senador Oriovisto Guimarães e outros 58 senadores. 
 
Irresponsabilidade 
A PEC Emergencial, apresentada ao Senado por Bolsonaro no fim do ano passado, prevê uma série de 
arrochos orçamentários que incluem suspensão de reajustes e promoções de servidores, redução de 25% 
da jornada de trabalho e vencimentos, proibição de concursos, bem como vedação à criação de novos 
cargos públicos. A pandemia do novo coronavírus tem evidenciado a necessidade de intensificação dos 
investimentos públicos para atendimento à sociedade e não o contrário como Bolsonaro quer fazer. 
Apesar do senador Oriovisto ter adiantado durante audiência pública sobre a matéria que os cortes de 
servidores não devem afetar serviços essenciais (entendidos pelo parlamentar como saúde, educação e 
segurança), a Condsef/Fenadsef destaca que a crise atual é de saúde, mas ontem foi a do INSS (ainda não 
resolvida) e amanhã será de outros serviços. 
"Defender redução de servidores é uma irresponsabilidade gritante. O Estado tem o dever constitucional de 
prover não apenas a educação, a saúde e a segurança, mas também a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados", lembra Sérgio Ronaldo, citando o artigo 6º da Constituição. 
"Qualquer redução de servidores é uma perda para a sociedade. Se o Estado é reduzido hoje, amanhã, 
quando explodir uma outra crise, qualquer que seja, a corrida vai ser para tampar o buraco aprofundado 
agora. Temo que, dependendo da situação, não seja possível agir com rapidez, porque Estado se constrói 
com o tempo", alerta o diretor. 



 
Em cima do muro 
No ano passado, a Condsef/Fenadsef realizou levantamento no Senado Federal sobre a posição dos 
parlamentares com relação à estabilidade dos servidores públicos, direito ameaçado não apenas pela 
reforma administrativa porvir, mas por três projetos de lei em tramitação no Congresso. Questionado à 
época, o gabinete do senador Oriovisto Guimarães não quis se posicionar. A Confederação pede às 
entidades filiadas que reforcem a pressão ao gabinete do parlamentar, para cancelamento da leitura do 
relatório da PEC Emergencial e para que o senador se comprometa com a defesa dos servidores e dos 
serviços públicos brasileiros.  
 

Entenda a diferença entre Covid-19, resfriado e gripe 
O novo coronavírus (Covid-19) tem sintomas semelhantes a outras síndromes como resfriado e gripe. Por 
causa dessa condição, muitas vezes pacientes podem se confundir em relação à sua condição, o que pode 
gerar problemas, minimizando um cuidado necessário à prevenção contra a pandemia que assola o mundo 
e o Brasil. 
Para esclarecer as diferenças, o Ministério da Saúde elaborou materiais de divulgação explicando cada uma 
das síndromes e como os sintomas se manifestam. No caso da febre, por exemplo, a ocorrência dela é 
comum em casos de Covid-19 e de gripe, mas rara em resfriados. 
Os espirros são comuns em resfriados, mas raros tanto em gripes quanto em Covid-19. O nariz entupido 
aparece frequentemente em resfriados, às vezes em gripes e, raramente, em casos do novo coronavírus. A 
dor de cabeça é rara em resfriados, comum em gripes e pode surgir em infecções pelo novo coronavírus. 
Quando uma pessoa estiver com sintomas correspondentes à Covid-19, é importante seguir as orientações 
do Ministério da Saúde e procurar um posto de saúde para obter orientação médica quanto às medidas. 
 

 


