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Condsef assina carta a parlamentares com 25 questionamentos sobre a PEC 32 
A Condsef/Fenadsef se juntou à Auditoria Cidadã da Dívida (ACD) e mais de 70 entidades em uma carta 
aberta a deputados, senadores e autoridades do Poder Executivo que questiona 25 pontos da PEC 32/20, da 
reforma Administrativa. Os novos presidentes eleitos tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado já 
deram declarações favoráveis à aprovação dessa reforma que representa um verdadeiro desmonte dos 
serviços públicos brasileiros. A iniciativa prevê o envio e divulgação ampla da carta.  
"É fundamental que a sociedade se junte a esse debate, pois a maioria da população que utiliza os serviços 
públicos será a maior prejudicada nesse processo", destaca Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da 
Condsef/Fenadsef. Para a Confederação, assim como as reformas da Previdência e do Trabalho se mostraram 
verdadeiros engodos e apenas retiraram direitos da classe trabalhadora, o desmonte do setor público é um 
ataque direto aos direitos assegurados em nossa Constituição. 
 
Sigilo é inconstitucional 
A carta questiona os embasamentos técnicos e legais que justificam omitir da sociedade e dos parlamentares 
o conhecimento do inteiro teor dos documentos que fundamentam a proposta da PEC 32. Por isso, o primeiro 
ponto da carta trata da ofensa ao princípio constitucional da publicidade. "A PEC 32 não pode tramitar no 
Congresso Nacional ou ser submetida a votação sem o completo conhecimento do projeto de 'profunda 
transformação do Estado'."  
Os documentos que embasariam a PEC 32/20 foram colocados sob sigilo pelo governo, decisão que foi 
amplamente noticiada. As entidades ainda apontam que "a pasta de Paulo Guedes afirmou que os 
documentos não podem ser divulgados enquanto a proposta estiver sob análise no Congresso Nacional", o 
que é totalmente inadmissível.  
 
Dados distorcidos 
Outra questão levantada trata da utilização de dados distorcidos do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 
2021 para justificar a reforma Administrativa. O governo omite o maior gasto federal, relativo aos gastos com 
a chamada dívida pública, e apresenta dados parciais, mostrando apenas o volume correspondente aos 
“gastos primários”, levando a uma compreensão completamente equivocada, pois dá a entender, 
erroneamente, que 93,7% dos gastos do governo federal estariam “engessados” (devido a um suposto 
excesso de gastos com pessoal). A falsa alegação do excesso de servidores públicos e de que a PEC 32 irá 
reduzir gastos também está entre os pontos questionados.  
 

Prorrogado prazo para Grupo de Trabalho discutir extinção do ICMBio 
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu adiar a decisão de extinguir o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão das Unidades de Conservação federais. O 
Grupo de Trabalho montado para analisar “sinergias e ganhos de eficiência em caso de fusão” do Ibama e 
ICMBio ganhou mais 120 dias para concluir os trabalhos. O adiamento saiu na edição desta quinta-feira (04) 
no Diário Oficial da União. 
O colegiado terá até o começo de junho para entregar o parecer, mas caso o grupo termine antes, não há 
impedimento para esperar o fim da data estipulada. Desde a criação do GT, em outubro de 2020, já houve 12 
reuniões, segundo agenda do secretário executivo do MMA, Luís Carlos Biagioni, que coordena o grupo. 
Além de Biagioni, o GT é composto pelos presidentes do Ibama, Eduardo Bim, e do ICMBio, Fernando Cesar 
Lorencini, dois diretores do Ibama, Luis Carlos Hiromi Nagao (planejamento) e Olímpio Ferreira Magalhães 
(proteção ambiental), e dois diretores do ICMBio, Ronei Fonseca (planejamento) e Marco Aurélio Venâncio 
(pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade). Com exceção do Bim, que é procurador de carreira 
da Advocacia Geral da União (AGU), os demais membros são militares – cinco oficiais da ativa e da reserva da 



Polícia Militar (PM) do estado de São Paulo e um oficial da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal (DF). 
No último dia 01/02, o Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) discutiu em audiência pública a 
fusão das duas autarquias e deverá incluir a discussão no inquérito civil que investiga o possível desmonte do 
ICMBio. A audiência também serviu para orientar uma tomada de posição sobre medidas judiciais e 
extrajudiciais que poderão ser adotadas sobre o assunto. 
 

Horizonte sombrio 
As prioridades de Bolsonaro em 2021: armas, privatização e mineração 

A lista de prioridades entregue por Bolsonaro ao Legislativo é longa e extremamente preocupante. Entre as 
propostas na área econômica, mais ultraneoliberalismo. A PEC Emergencial, com mecanismos de “controle de 
despesas públicas” para União, estados e municípios, está na ordem do dia. Que inclui ainda autonomia do 
Banco Central e privatizações, entre as quais da Eletrobras, citada nominalmente pelo presidente. Reformas 
administrativa e tributária também são consideradas prioridades. 
Apesar do crescente aumento da violência, o governo pretende flexibilizar ainda mais as regras que regulam 
compra, porte e posse de armas de fogo. Uma das propostas autoriza o porte dessas armas a todos os 
guardas municipais do país, o que hoje é restrito somente a agentes municipais das capitais e municípios com 
mais de 500 mil habitantes. Outra proposta regulamenta ações de militares que não seriam punidas em 
operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 
A mineração em terras indígenas, licenciamento ambiental, concessões florestais, ensino doméstico entre 
outros projetos, também estão entre as dezenas de prioridades encaminhadas ao Legislativo pelo governo de 
Jair Bolsonaro. 
#Retrocessoàvista 
#NãoàReformaAdministrativa 
#ForaBolsonaro 
 

Vazamento de dados: cuidado com os golpes 

 
Em situações normais, os servidores são os alvos prediletos de golpistas. Mas após a notícia do vazamento 
dos dados de mais de 200 milhões de brasileiros, precisamos redobrar os cuidados.  
O vazamento ultrapassa o número de habitantes do país porque até dados de pessoas falecidas estão 
incluídos. Foram vazados CPFs, endereços, telefones, datas de nascimento, escolaridades, salários, rendas e 
até mesmo perfis em redes sociais, escores de crédito e fotografias pessoais.  
E com nossos dados acessíveis, precisamos estar atentos a golpes cometidos por pessoas mal intencionadas 
que possam usar esses dados e se passarem por servidores para fazer compras, conseguir cartões de crédito 
e, principalmente, fazer empréstimos consignados. A partir de agora, os servidores devem acompanhar 
constantemente seus extratos bancários e de cartões de créditos além de ficar alertas a cobranças indevidas. 
Um dos procedimentos é consultar sua situação cadastral no site da Receita Federal.  
O vazamento ocorrido no Brasil é comparável com o ocorrido em 2017, nos Estados Unidos. E o impacto desse 
vazamento pode ser sentido por anos, já que a maioria dos dados vazados é referente a documentos que não 
podem ser substituídos.  
A seguir listamos possíveis indícios de fraude a partir desses vazamentos de dados. Esteja atento e evite cair 
em golpes. 
 
SMS e e-mails confirmando compras 
Fique ao recebimento de SMS e e-mails de confirmação de compra e de alterações cadastrais (endereço, 
telefone etc). Se você receber em seu celular um SMS (mensagem) informando sobre uma transação que não 
foi feita por você, não o responda. Não responda também e-mail nem clique em links suspeitos. 
 



Chamadas telefônicas 
Não confirme dados pelo telefone. É melhor você mesmo ligar para o banco ou qualquer instituição financeira. 
 
Mensagens do aplicativo do seu banco 
Se você usa aplicativos de banco ou de cartão de crédito no celular, redobre a atenção sobre os seus gastos e 
ative a trava de uso do cartão de crédito/débito, se o seu banco tiver esse serviço. 
 
Atualize seus dados cadastrais  
Se você mudou de endereço, telefone ou teve qualquer outra alteração de dados, é importante entrar em 
contato com o seu banco ou operadora de crédito e fazer a atualização cadastral. Quanto mais recente é o 
dado que a instituição tem, mais dificuldade o fraudador vai ter para se passar por você. 
 
Mude de e-mail principal e até de endereço  
Pensando nesse cruzamento de dados, se você tem dois endereços residenciais, vale até colocar o secundário 
como principal, pelo menos por um tempo. 
 
Nunca é demais proteger suas contas  

 Troque suas senhas regularmente;  
 Use senhas fortes e individuais para cada plataforma usada;  
 Use aplicativos gerenciadores de senhas -- alguns deles inclusive avisam se sua senha consta em 

alguma base de dados;  
 Ative a autenticação de duas etapas em todas as plataformas que você usa e que tenham essa função. 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

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

NOTA DE PESAR 
É com pesar que o SINDSEP-MG (Núcleo Regional Zona da Mata) comunica o 
falecimento do filiado João Bosco de Souza, Agente de Saúde Pública aposentado, da 
Funasa. Filiado desde 1992, o companheiro tinha 63 anos e era da cidade de São 
Pedro dos Ferros. A direção do Sindicato se solidariza com os familiares, amigos e 
colegas de trabalho pela enorme perda!  
 


