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ACT da Conab é prorrogado mais uma vez 
Ainda sem alcançar um consenso no próximo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos empregados da 

Conab, o ACT 2017/2019 foi prorrogado mais uma vez. Pelo termo, assinado no último dia 12/01, entre a 
empresa, a Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Fenadsef) e a Federação 
Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), fica assegurada até o dia 28 de fevereiro de 2021 a 

vigência das cláusulas do ACT 2017/2019, com exceção das cláusulas 9ª (Serviço de Assistência à Saúde), 
12ª (Auxílio Funeral), 35ª (Política de Pessoal) e 57ª (Regulamento de Pessoal). Apesar do impasse 
instalado, os empregados da Conab seguem na expectativa de firmar o próximo ACT.  

As dificuldades no processo de negociação da Conab estão marcando as tentativas de formalizar um novo 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para a categoria. A Conab chegou a dificultar não reconhecendo a 
Fenadsef como entidade legítima que representa a categoria nas negociações. Isso mesmo depois que o 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) assegurou o reconhecimento da entidade.  

 
Ministério do Meio Ambiente tem menor orçamento das últimas duas décadas 

O Ministério do Meio Ambiente terá no bolso o menor orçamento das últimas duas décadas, para lidar com 
desafios como o desmatamento e o fogo no ano de 2021. A previsão é de que apenas R$1,72 bilhão sejam 
destinados à pasta e aos seus dois órgãos ambientais (Ibama e ICMBio) para cobrir todas as despesas, 

inclusive as obrigatórias. Se aprovado, o ministério terá uma redução de 27,4% no orçamento para 
fiscalização ambiental e combate a incêndios. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) será analisado 
pelo Congresso em fevereiro. 

Os dados foram levantados pelo Observatório do Clima, a partir de informações públicas, e estão 
disponíveis no relatório “Passando a boiada – O segundo ano de desmonte ambiental sob Jair Bolsonaro”, 
publicado na última sexta-feira (22). O documento analisa as ações do governo federal ao longo de 2020 

na área ambiental e projeta o cenário para 2021. 
A análise da organização alerta para os impactos do orçamento minúsculo do Ministério – o menor desde 
2000 em valores atualizados. Se considerado todo o orçamento discricionário (gastos não obrigatórios), o 

PLOA 2021 representa queda de 56,5% para o ICMBio e de 32,5% para o Ibama em relação aos valores 
autorizados em 2019. 
O PLOA 2021 prevê que 88% do orçamento discricionário da administração direta do ministério seja 
destinado a gastos administrativos rotineiros, como aluguéis e terceirizados. Caso o cenário se confirme, 

sobrariam apenas R$4,6 milhões para outros gastos não obrigatórios. 
Outro alerta é sobre a redução no orçamento de fiscalização e combate a incêndios florestais nas duas 
autarquias do ministério, Ibama e ICMBio, em desconexão aos aumentos registrados tanto no 

desmatamento na Amazônia, quanto dos focos de queimadas. Estão previstos R$127 milhões, uma queda 
é de 27,4% em relação a 2020, quando foram autorizados R$174,9 milhões para este fim, e de 34,5% em 
comparação à 2019, quando o orçamento foi de R$193,9 milhões. 

Em específico dentro do ICMBio, o órgão responsável pelas unidades de conservação (UCs), houve um 
corte de 61,5% dos recursos previstos para apoio à criação, gestão e implementação de UCs em 
comparação ao orçamento de 2018. O relatório alerta ainda que a precarização do instituto pode ser mais 

um passo na intenção do ministro, Ricardo Salles, de fundí-lo com o Ibama. Em outubro de 2020, Salles 
criou um Grupo de Trabalho, que já vem se reunindo, para avaliar a fusão das autarquias, com prazo de 
120 dias para emitir um parecer conclusivo. 

“O governo Bolsonaro colocou em prática suas promessas de campanha em relação à política ambiental. O 
Ministério do Meio Ambiente (administração direta) se apequenou como produtor de políticas públicas e, 
atualmente, gere valores irrisórios que nem justificam sua própria existência. O Ibama está fragilizado e 

https://www.condsef.org.br/documentos/3-termo-prorrogacao-vigencia-act-conab-2017-2019
https://www.condsef.org.br/noticias/conab-ebserh-emperram-acts


deslegitimado pela narrativa do próprio presidente da República e de outras autoridades. Além disso, há 
evidências de que o Instituto Chico Mendes tende a ser extinto ainda no primeiro semestre deste ano, um 

retrocesso que não podemos deixar ocorrer. É um projeto de destruição que está sendo concretizado”, 
destaca Suely Araújo, especialista sênior em Políticas Públicas Observatório do Clima e ex-presidente do 
Ibama. 

A análise do Observatório do Clima também ressalta que 2020 foi o ano com o menor número de multas 
ambientais desde 2004 (quando foi implementado novo sistema informatizado de gerenciamento de 
multas), com 9.516 autos de infração, o que representa uma queda de 20% em comparação a 2019, e de 

35% em relação a 2018, anterior ao início da gestão de Bolsonaro. 
“O relatório mostra que, nos últimos dois anos, a pauta ambiental e climática no Brasil sofreu retrocessos 
inimagináveis e em escala assustadora. Bolsonaro adotou a destruição do meio ambiente como política e 

sabotou os instrumentos de proteção dos nossos biomas, sendo responsável diretamente pelo aumento 
das queimadas, do desmatamento e das emissões nacionais. A situação é dramática, porque o governo 
federal, que é quem poderia trabalhar soluções para esse cenário, hoje é o foco do problema”, analisa 

Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. 
No projeto enviado pelo governo ao Congresso, o Inpe também perde 10% do total na ação orçamentária 
referente a monitoramento por satélite, na comparação com o ano anterior, uma redução de R$ 3,03 
milhões para R$2,73 milhões. 

“Em 2021 essas duas forças – o desmonte promovido por um governo que frustra qualquer esperança de 
“normalização” e as barreiras institucionais a ele – serão testadas. No plano doméstico, a prova mais 
importante será a eleição para a presidência da Câmara, em fevereiro. Caso Jair Bolsonaro obtenha o 

controle da presidência daquela Casa legislativa, a enorme pauta antiambiental represada durante a 
presidência de Rodrigo Maia tende a avançar. No entanto, a ameaça que o controle bolsonarista do 
Legislativo representa para a democracia brasileira é tão grande que subjuga todas as demais, tornando o 

meio ambiente mais uma preocupação neste caso”, alerta o relatório em sua projeção para 2021. 
 

Governo quer economizar com servidor, mas gasta R$ 1,8 bi em guloseimas 
Enquanto negligencia a falta de oxigênio em Manaus, suspende compra de seringas em pleno início da 
vacinação contra a Covid-19 alegando alta de preço, afirma que não tem dinheiro para estender o 
pagamento do auxílio emergencial para milhares de brasileiros que ficaram sem renda com a pandemia e 

tenta diminuir o salário do funcionalismo público o governo Bolsonaro gasta mais de R$ 15 milhões em 
2020 com leite condensado.  Foram milhares de latas compradas a um preço médio de R$ 126 cada uma.   
O fato veio à tona na última terça-feira, 26/01. Mas o leite condensado é só uma das aberrações. Foram 

mais de R$ 50 milhões em biscoitos e mais de R$ 31 milhões em refrigerantes. Vale lembrar que essas 
despesas dizem respeito apenas a Presidência da República, não incluindo ministérios e demais órgãos 
públicos.  

No mesmo dia, o governo, que ganhou as eleições em 2018 tendo como uma das bandeiras acabar com a 
corrupção no país, tirou o Portal da Transparência do ar. 
No total, o gasto da Presidência da República com comidas em 2020 foi de mais de R$ 1,8 bilhão, ano de 

crise por causa do coronavírus, e quando mais de 100 milhões de brasileiros foram empurrados para a 
extrema pobreza (vivem com cerca de R$ 10 reais por dia). Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 
a renda mensal do brasileiro no segundo trimestre de 2020 era de para R$ 893, menos que o salário 

mínimo, na época R$ 1.045. 
 
Mobilização Já 

Após a farra das guloseimas vir à tona, vários parlamentares e partidos políticos se manifestaram sobre o 
assunto. São pedidos de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) e mais pedidos de impeachment 
contra o presidente da República. 
É por essa má administração do dinheiro público e todo o descaso do governo Bolsonaro em relação à 

pandemia que o SINDSEP-MG reforça a necessidade de mobilização dos servidores por vacina para todos, 
contra a Reforma Administrativa e, sobretudo pelo Fora Bolsonaro. Basta! Chega de tanta 
irresponsabilidade! 

 
Carreata em Belo Horizonte 
Como parte das atividades da Jornada de Lutas – que está sendo preparada em todo o país – o SINDSEP-

MG, juntamente com diversas entidades está organizando uma grande carreata no dia 31/01, em Belo 
Horizonte. Carreatas partirão de diversas partes da cidade e se reunirão na Praça da Estação. A carreata 



dos servidores públicos partirá da Avenida do Contorno com Avenida Amazonas (Colégio Pio XII) às 10h30, 
com concentração a partir das 10h.  

Participe! Mobilize-se! 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 30 e 31/01 - Mobilização nos estados e Distrito Federal organizadas pelos Fóruns Estaduais;  

 01/02 - Dia Nacional de Luta pela vacina para todos, contra a Reforma Administrativa e as 
privatizações;  

 11/02 – 1ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh.  
 

 
Depois de provocar um grande caos econômico devido ao corte drástico de investimentos em políticas 

públicas, o governo Jair Bolsonaro está defendendo o corte nos salários de todos os servidores públicos 
federais. A equipe econômica do governo quer a aprovação, em regime de urgência, da PEC Emergencial 
(186/19), pelo Senado. A proposta prevê a redução temporária em 25% da jornada e salário de servidores 

em períodos de crise financeira, entre outros gatilhos. 
A PEC não detalha o que seria um momento de crise financeira e não estipula um prazo para o fim de sua 
vigência. Ou seja, os salários poderão ficar reduzidos a partir do momento e pelo tempo que o governo 

desejar.  
A redução dos salários não alcança apenas os servidores da União, mas também os servidores dos estados 
e municípios, caso as suas despesas excedam 95% das receitas. A PEC prevê ainda o congelamento de 

concursos, promovendo um corte ainda maior de investimentos no serviço público. 
Saiba tudo em: http://bit.ly/ReducaoDeSalarioPEC186 
#SindsepMG #NaoAReformaAdministrativa #ImpeachmentBolsonaroUrgente #EuDefendoOServicoPublico 

#EuDefendoOBrasil 
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