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

 
Diga não à Reforma Administrativa! 

Quando você está doente ou sofre um acidente, você precisa do hospital público. Lá estão médicas, 
enfermeiros e outros profissionais de saúde prontos para cuidar de você. São servidores públicos. 
Quando você tem alguma ameaça contra sua saúde, como dengue, zika e chikungunya, agentes 
sanitários visitam seu lar e te ajudam a se proteger. São servidores públicos. 
Você quer que seus filhos tenham um futuro digno e os leva à escola pública para que recebam 
educação de boa qualidade. A professora que dá a aula e a bibliotecária que separa os livros das 
suas crianças são servidoras públicas. 
Nas ruas ou em casa, quando você se sente em perigo, você sabe que pode contar com a proteção e 
os serviços dos policiais e bombeiros. Eles também são servidores públicos. 
O serviço público está ao seu redor, servindo, orientando, te ajudando a ter uma vida melhor. E faz 
isso pra você de maneira gratuita! 
Mas a Reforma Administrativa de Bolsonaro (PEC 32/2020) quer retirar direitos destas pessoas, que 
fazem parte do seu dia a dia e que, muitas vezes, são até seus amigos e parentes. 
Esses trabalhadores terão os salários rebaixados, as carreiras extintas e serão até mesmo 
terceirizados. Perderão o direito à estabilidade, permitindo contratações temporárias e facilitando 
práticas criminosas como a “rachadinha”. 
A qualidade do serviço que você recebe será prejudicada e a oferta será reduzida. Isso tudo foi 
cuidadosamente planejado para beneficiar empresas privadas! Querem destruir os serviços públicos 
para que você seja obrigado a pagar por algo que deveria ser gratuito. 
Pare e pense: sua vida melhorou após a Reforma Trabalhista (lei 13467/2017)? Melhorou após 
a Reforma da Previdência (EC 103/2019)? 
Não deixe que retirem de você os serviços públicos de qualidade que você tanto precisa. Diga não à 
Reforma Administrativa! 

 

SINDSEP-MG vai participar de mesa redonda sobre assédio moral promovido pela Ebserh 
No dia 10/12, o SINDSEP-MG, representado pela diretora, Jussara Griffo, participará de uma mesa 
redonda on line sobre assédio moral. Com o tema “Assédio moral: causas consequências e direitos”, 
o evento é promovido pelo Hospital das Clínicas de Belo Horizonte (HC-UFMG) e Ebserh. O objetivo 
do evento é informar os tipos de assédio, suas causas e consequências, bem como tirar dúvidas dos 
trabalhadores em relação ao tema. O evento ocorrerá por meio da plataforma zoom e transmitido 
pelo youtube. 
A mesa redonda contará ainda com a participação de representantes do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), da Ouvidoria do HC-UFMG, Setor Jurídico do HC-UFMG, entre 
outras. Ao SINDSEP-MG caberá explanar sobre o tema: Assédio  moral no trabalho: uma visão dos 
sindicatos.   



 
 

Condsef/Fenadsef vai realizar seminário sobre movimento sindical no pós-pandemia 
A Condsef/Fenadsef vai realizar no próximo dia 09 de dezembro, o seminário “Os desafios do 
movimento sindical no mundo pós-pandemia”. O seminário virtual terá como público alvo os 
integrantes dos Departamentos Setoriais da Condsef/Fenadsef, além de dirigentes sindicais. 
O webinário discutirá os seguintes temas: A conjuntura e as propostas de reforma sindical em 
discussão no Congresso Nacional; Diagnóstico e ações das filiadas frente às medidas do governo; O 
futuro dos sindicatos ou os sindicatos do futuro: perspectivas para a organização dos servidores 
públicos Federais. 
O objetivo do webinário é discutir a queda da taxa de sindicalização e formular políticas de 
organização sindical, no setor público federal, especificamente na sua base, lutar pela sobrevivência 
dos respectivos sindicatos, bem como, propor medidas de resistência e fortalecimento da 
representatividade e, consequentemente, a defesa dos serviços públicos como instrumento de 
direitos e inclusão das populações, e dos servidores públicos nas condições de agentes executores 
das ações estatais. 
Outro ponto do Seminário é a discussão da conjuntura nacional; a reforma sindical; fazer um 
diagnóstico das entidades e suas reações e ações contra as medidas antissindidicais do governo. 
  

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 03/12 – Plenária Nacional do Setor Público da base CUTista; 
 09/12 – Seminário Virtual “Os desafios do Movimento Sindical no mundo pós pandemia”; 
 10/12 - Dia Nacional de Lutas em defesa do serviço público; 

              Mesa redonda on line sobre “Assédio Moral: causas, consequências e direitos”. 
 


