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

 
Servidores federais seguem sem reajuste desde 2015 

No dia 04/12, o Dieese divulgou dados sobre os reajustes salariais de servidores e empregados públicos em 
2020. Foi possível verificar o terreno de “terra arrasada” que o Governo de Jair Bolsonaro (sem partido) vem 
deixando para os trabalhadores da Administração Pública. 
Enquanto o custo de vida só aumenta, os servidores e servidoras federais seguem há cinco anos sem nenhum 
reajuste salarial. Um cenário sem qualquer perspectiva de mudança, uma vez que o país vive sob o regime da 
Emenda Constitucional 95/16, editada pelo então presidente golpista Michel Temer (MDB), que congelou o 
investimento nos serviços públicos por 20 anos. 
Diante dos desafios enfrentados com a precarização dos serviços públicos oferecidos à população, o que não 
falta para os servidores do Executivo é motivos para ir à luta: desde a reforma da Previdência, defesa da 
educação pública, do Sistema Único de Saúde (SUS) frente à pandemia da Covid-19 e o combate à proposta de 
reforma Administrativa (PEC 32/20) de Bolsonaro e Paulo Guedes, entre outras batalhas.  
Entretanto, devido a conjuntura imposta pelo atual presidente, as conquistas seguem difíceis. Vale lembrar que 
as últimas foram em 2015 durante o governo Dilma Roussef (PT), quando além do reajuste (10,8%, parcelado 
2016 e 2017), os servidores conquistaram a incorporação de 100% da gratificação de desempenho e da Gacen 
à aposentadoria. 
Mesmo amargando cinco anos de perdas, a categoria segue combatendo os retrocessos e o empobrecimento 
da população brasileira. O SINDSEP-MG está na linha de frente junto com a Condsef e a CUT na defesa dos 
servidores e do serviço público.  
 
Reforma Administrativa é o fim dos serviços públicos 
Os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, estão todos diante de um mesmo plano. De lá, 
Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), tentam 
emplacar o Plano Mansueto, que condiciona a adesão dos estados ao Regime de Recuperação Fiscal, através 
de privatizações, congelamento de salários e desmonte dos serviços públicos. 

 
A Reforma Administrativa, juntamente com a PEC Emergencial, tem como objetivo acabar com concursos 
públicos e reduzir jornada e salários de profissionais concursados em até 25%, atingindo diretamente a 
quantidade e a qualidade dos serviços prestados à sociedade, principalmente às parcelas mais vulneráveis da 
população. 
Aqui em Minas Gerais, o governo Zema segue à risca a cartilha do governo Bolsonaro. Combatemos um mesmo 
projeto e, por isso, a unidade de dos servidores de todas as esferas é condição fundamental para aumentar a 
resistência. 

 



Ato em Belo Horizonte  
No próximo dia 10/12, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público de Belo Horizonte vão participar de um 
Dia Nacional de Luta contra a reforma administrativa (PEC 32/20), em defesa dos serviços públicos e pela 
manutenção do auxílio emergencial de R$600, três pautas fundamentais para construir alternativas diante da 
crise social já instalada no Brasil.  
A mobilização contará com a participação de diversas categorias de servidores nas esferas federal, estadual e 
municipal, e servirá também para alertar a sociedade sobre os ataques do governado aos serviços públicos e ao 
funcionalismo. 
Aqui, em Belo Horizonte, a manifestação começa na Praça da Estação às 9h da manhã e segue 
para a Praça Sete onde às 11h haverá uma panfletagem com esclarecimentos sobre os prejuízos 
para a população casop a reforma seja aprovada. 
 

ALERTA GERAL: PEC Emergencial pode ser votada na próxima semana 
O pacote fiscal do governo, apelidado de Plano Brasil Mais foi apresentado pelo governo Bolsonaro, em 
novembro do ano passado e é composto por 3 propostas de emendas à Constituição (PEC). O objetivo é conter 
o crescimento da despesa obrigatória, regulamentar a “regra de ouro”, instituir plano de revisão de despesas, 
desvincular, desindexar e desobrigar despesas, além de liberar recursos vinculados a fundos públicos. 
O senador Márcio Bittar (MDB-AC) encaminhou, no dia 08/12 a todos os líderes partidários a minuta do texto 
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 186/2019, a chamada PEC Emergencial, que cria gatilhos para 
controle dos gastos públicos. 
Bittar — que também é relator do Orçamento de 2021, ainda pendente de votação — afirmou que agiu sob 
orientação do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), ao repassar às lideranças 
partidárias “aquilo que deverá ser a proposta da PEC Emergencial, cujo objetivo será dar um sinal ao Brasil 
inteiro da retomada da agenda de austeridade fiscal vencedora das eleições de 2018”. 
 
PEC Emergencial 
A PEC 186/19 propõe medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas 
obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Com a aprovação 
desta medida, o governo pode: 
1) Reduzir o salário do servidor em até 25% com redução proporcional de jornada; 
2) Vetar a progressão e a promoção funcionais de carreira; 
3) Impedir concessão de reajustes, criação de cargos, reestruturação de carreiras, realização de concursos 
públicos e a criação de verbas indenizatórias;  
Para o SINDSEP-MG, essa proposta prejudicará ainda mais o serviço público. Não podemos aceitar que 
matérias que mexem com a vida de todos os brasileiros sejam votadas em meio a pandemia, o que ocasiona 
menos participação no debate. Precisamos nos mobilizar para impedir que textos como esse sejam aprovados. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 10/12 - Dia Nacional de Lutas em defesa do serviço público; 

              Mesa redonda on line sobre Assédio Moral: causas, consequências e direitos (Participação da 
diretora do SINDSEP-MG, Jussara Griffo).; 

➢ 16/12 - Assembleia Estadual dos servidores do Ministério da Saúde/Funasa. 
 

 


