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Novo presidente da Ceasaminas toma posse e demonstra disposição em dialogar com 
os trabalhadores 

No último dia 24/06 o novo presidente da Ceasaminas, Luciano José de Oliveira, foi apresentado 
oficialmente aos trabalhadores. E em uma de suas primeiras iniciativas, o novo presidente acenou 
com o retorno de alguns direitos que haviam sido cortados pela gestão anterior, tais como auxílio 
creche, adiantamento do 13º salário no meio do ano e horário flexível. 
Após a apresentação formal, a diretora do SINDSEP-MG e funcionária da Ceasaminas, Sânia 
Barcelos, pediu uma reunião com o novo presidente, no que foi prontamente atendida. Durante a 
reunião foram tratados temas como a privatização da Ceasaminas, bem como a apreensão dos 
trabalhadores em relação ao futuro caso a empresa seja privatizada. 
Luciano Oliveira confirmou que o processo de privatização da Ceasaminas está em andamento. Ele 
reconheceu que a empresa está sucateada, fruto do descaso de gestões anteriores, mas que 
pretende realizar melhorias estruturais no Entreposto.  
Para a diretora do SINDSEP-MG, Sânia Barcelos, a reunião com o novo presidente da Ceasaminas 
foi bastante proveitosa, principalmente diante do compromisso de retorno de direitos que haviam 
sido retirados dos trabalhadores e que geravam grande insatisfação. A disposição em dialogar 
com os representantes dos trabalhadores também representa um grande passo na relação 
SINDSEP-MG/Empresa, já que diretorias anteriores se recusavam a receber o Sindicato e negociar 
melhorias para a categoria. 
 
Acordo Coletivo 
No dia 22/06, as diretoras do SINDSEP-MG, Sânia Barcelos e Jussara Griffo, juntamente com o 
advogado Renato Pimenta, se reuniram com o diretor administrativo, Juliano Cardoso, o Chefe de 
Gabinete, Paulo Sá e a Comissão do ACT, eleita no início do ano para acompanhar as negociações 
com a empresa.  
Apesar de os trabalhadores terem apresentado uma proposta para o ACT 2020/2021 em 
novembro do ano passado, a empresa não havia apresentado uma contraproposta até o 
momento. Após a reunião ficou definido que a Ceasaminas irá enviar uma contraproposta, por 
escrito, até o dia 07 de julho. 

 
Reforma administrativa permite nomeação livre de um milhão de cargos no país, diz 

consultoria do Senado 
Mudanças de regras para ocupação de cargos de confiança previstas na reforma 
administrativa proposta pelo governo Jair Bolsonaro pode fazer com que União, estados e 
municípios tenham um milhão de postos para livre nomeação, inclusive para pessoas sem 
concurso. Serão mais 207,3 mil vagas para cargos que hoje são ocupados exclusivamente por 
servidores, pelo menos. A informação está em uma nota técnica elaborada pela Consultoria de 
Orçamentos, Fiscalização e Controle (Conorf), do Senado Federal. 
Com a alteração proposta pela PEC 32/20 (reforma administrativa), o número de cargos ocupados 
por indicações políticas pode chegar a cerca de um milhão considerando as três esferas, sendo 90 
mil apenas no Executivo federal. Isso favorecerá o patrimonialismo e irá fomentar a corrupção, 
como já demonstram diversos estudos. 



A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da reforma administrativa transforma 
cargos comissionados e funções gratificadas (reservadas a servidores) em novos cargos de 
liderança e assessoramento. Isso abre a possibilidade de contratação sem concurso para cargos 
de confiança, na avaliação da consultoria do Senado. O relator da proposta, deputado Arthur Maia 
(DEM-BA), afirmou que pretende modificar esse ponto do texto ou manter como é hoje: 
separando cargos de chefia de cargos em comissão. 
O levantamento mostra ainda que na União, há 174.987 cargos em comissão e funções de 
confiança distribuídos pelos Três Poderes. Para estados e Distrito Federal, esse número é de pelo 
menos 180.702, e nos municípios, de 559.642. Com a PEC haveria uma expansão na quantidade 
de postos que poderão ser ocupados por pessoas sem vínculo com a administração pública, afirma 
a nota técnica. A expansão seria de, no mínimo, 207,3 mil postos: são 156.028 funções de 
confiança e 51,3 mil cargos em comissão ocupados por servidores de carreira. Uma expansão de 
pelo menos 29% no montante de postos que podem ser ocupados por pessoas sem vínculo. 
No caso do governo federal, especificamente, são 90.271 cargos em comissão e funções de 
confiança que poderão ter livre nomeação — atualmente, a indicação está restrita a cerca de seis 
mil cargos. 
 
Governo alega que proposta não fala em indicações políticas 
Procurado, o Ministério da Economia afirmou que em nenhum momento a proposta da reforma 
administrativa fala em indicações políticas. Ao contrário: o texto prevê expressamente que mesmo 
para os cargos de liderança e assessoramento deverão existir critérios mínimos de acesso e que a 
ocupação desses cargos observará regras mínimas comuns a todos os entes e Poderes. 
A pasta acrescenta que essas regras mínimas serão definidas por lei, aprovada pelo Congresso 
Nacional, que poderá, inclusive, prever critérios mais rígidos para a ocupação desses cargos do 
que os que são utilizados atualmente no Executivo federal.  
O governo argumenta que haverá uma regulamentação de critérios mínimos e diretrizes para 
ocupação desses cargos a serem definidos em lei posterior. Uma justificativa é frágil por dois 
motivos principais: não haver prazo para a regulamentação tampouco garantia do conteúdo. O 
que a PEC propõe é substituir uma regra constitucional vigente por uma hipotética 
regulamentação futura, cujo conteúdo é desconhecido e que poderá jamais vir a existir. 
 

Parlamentares defendem a inclusão de todos os 11,5 milhões de servidores nas 
carreiras de Estado 

A polêmica sobre o tema das carreiras de Estado na PEC 32/2020, que define as regras da 
reforma administrativa, continua provocando grandes discussões. Os deputados Rogério Correia 
(PT-MG), Alice Portugal (PCdoB-BA), Paulo Ramos (PDT-RJ) e Danilo Cabral (PSB-PE) 
apresentaram uma emenda propondo que todos os 11,5 milhões de servidores públicos sejam 
incluídos nas carreiras de Estado e que, portanto, se beneficiem das prerrogativas específicas. 
Os deputados querem que, na redação do Artigo 193 da Constituição, conste que “são atividades 
típicas de estado o planejamento, avaliação, monitoramento, implantação, assistência técnica, 
supervisão, auditoria e controle, gestão, execução das políticas sociais, assegurada, na forma da 
lei, o controle e participação democrática social nos processos de formulação, de monitoramento, 
de controle e de avaliação dessas políticas, e a atuação suplementar da sociedade civil na 
prestação final dos serviços, sob supervisão do Estado”. 
Na justificativa, os parlamentares informam que a emenda não trata de quais carreiras são ou não 
típicas, mas da defesa do estado de bem-estar social e do dever do estado de atuar diretamente 
nestas políticas – saúde, educação, previdência, assistência, cultura. “Com isso atacamos também 
a privatização dos serviços públicos e promovemos o embate com um conceito de 
estado meramente policial ou subsidiário aos interesses econômicos de uma parcela 
da população”. 
“O objetivo desta emenda é, portanto, evidenciar a importância das funções estratégicas do 
Estado brasileiro como principal agente condutor de um desenvolvimento justo e soberano, de 



combate às desigualdades sociais. Neste sentido, a questão social é a maior responsabilidade do 
Estado e deve ser tratada como prioritária”, reforçam. 
Dizem, ainda, que é preciso deixar evidente que o conteúdo da PEC 32/2020 representa graves 
prejuízos ao sistema constitucional vigente, riscos de precarização das relações de trabalho no 
serviço público (à similitude com a depreciação das normas no âmbito da iniciativa privada feita 
na “reforma trabalhista”) e o viés de subordinação do Estado aos interesses do mercado. 
“Escondida no argumento de que os gastos públicos estão engessados, foi apresentada a este 
Parlamento uma reforma profunda, que não trata apenas de regras de servidores, mas ataca 
diretamente as bases do Estado brasileiro, diminuindo a sua capacidade real de intervir como 
estabilizador das diferenças sociais, econômicas, regionais, dentre outras existentes no país”, 
apontam. 
O texto proposto pelo Executivo, na análise dos deputados, transforma a atual Constituição 
Cidadã numa Constituição liberal, privatizante, orientada para o mercado. “Em resumo, na direção 
contrária da “modernização” alardeada, a PEC fere de morte o Estado brasileiro. Enfraquece, 
desestabiliza, precariza e desvaloriza órgãos e carreiras que prestam serviços públicos e 
implementam políticas públicas garantidoras de direitos, fundamentais para desenvolvimento 
justo, sustentável e soberano do país”. 
Para eles, a proposta é mais uma etapa do ajuste fiscal. “Em todos os aspectos do extenso 
conteúdo, que trata de regras de contratação e atribuições de servidores e carreiras, 
competências legislativas, intervenção na ordem econômica, regras orçamentárias, 
previdenciárias”. E criticam ainda mecanismos como a demissão por desempenho ou redução de 
salários e jornada.  
 
 
 


