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

 
Com menos servidores e mais temporários, serviço público corre risco no Brasil 

O projeto de destruição dos serviços públicos brasileiros, que teve início após o golpe de 2016, e vem sendo 
reforçado pelo governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL) coloca o atendimento à população em áreas essenciais como 
saúde, educação, Previdência, fiscalização da qualidade dos alimentos e da água, em risco. O ministro da 
economia Paulo Guedes insiste em uma reforma Administrativa que agravará ainda mais o desmonte. 
A proposta de Guedes praticamente extingue concursos públicos, suspensos desde o governo do golpista 
Michel Temer (MDB-SP), e afeta o já reduzido quadro de servidores públicos federais, prejudicando a qualidade 
do atendimento e provocando filas de espera em órgãos como as agências do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e postos de atendimento como os que cuidam do pagamento do Seguro-Desemprego. Para suprir 
a necessidade de trabalhadores, o governo recorre às contratações de temporários, que ganham menos e têm 
menos direitos.   
Hoje são 27.503 servidores concursados e mais de 80 mil temporários. 
Em 2020, apenas 665 trabalhadores concursados foram convocados. Em 2010, foram mais de 16 mil. Somente 
este ano, até o mês de outubro foram contratados 22.871 trabalhadores temporários. 
Pela concepção do governo, não é mais necessário que haja um estado permanente de prestação de serviços à 
população. A afirmação é do diretor executivo da CUT e secretário de Finanças da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Pedro Armengol. 
O dirigente diz ainda que “eles querem trazer para dentro do setor público um olhar rebaixado de exploração 
de trabalhadores com salários e condições precarizadas”, caso dos temporários. 
A equação é lógica quando se fala em serviços precarizados, se tem trabalhador precarizado, tem serviço 
público precarizado também, diz Armengol, que acrescenta: Para os servidores federais que ‘sobram’, há 
sobrecarga de trabalho até que sejam contratados os temporários e quem vários casos, não tempo suficiente 
para cumprir as tarefas. 
Um exemplo que traduz de forma exata o problema é a fila do INSS, que hoje tem mais de 1,5 milhão de 
pedidos de benefícios aguardando análise e aprovação, mesmo com a contratação de 8.320 servidores 
aposentados e militares inativos, que supostamente zerariam a fila. 
De acordo com o diretor executivo da CUT e secretário de Finanças da Condsef,  a constatação é de que o 
governo quer economizar, contratando por tempo limitado e menores salários. 
O olhar do governo é só voltado para questões fiscais, é economizar o dinheiro dos impostos pagos pela 
população para garantir outros setores, como a rentabilidade do sistema financeiro- Pedro Armengol 
E quem paga a conta é a população. Em especial, a mais carente que sofre com a falta, a demora, e a baixa 
qualidade dos serviços públicos, que têm se mostrado ainda mais essenciais durante a pandemia do novo 
coronavírus, afirma o dirigente. 
 
Concursos públicos 
Para a CUT, a Condsef, o SINDSEP-MG e outras entidades que defendem o serviço público no Brasil, a 
retomada da realização de concursos e da contratação de trabalhadores e trabalhadoras que foram aprovados 
em concursos anteriores é fundamental para atender às demandas da sociedade. 
Mas se depender da dupla Bolsonaro/Paulo Guedes, a situação será outra – de cada vez menos concursados 
exercendo suas carreiras. E os números mostram que o setor ficará esvaziado em poucos anos. 
De acordo com Pedro Armengol, daqui a quatro ou cinco anos, cerca de 60% dos servidores federais devem se 
aposentar. São trabalhadores já na faixa etária dos 60 anos. Sem concursos para uma renovação o quadro 
ficará ainda mais reduzido. Em 2019, 32,8 mil servidores se aposentaram. A previsão para este ano é de mais 
13 mil. 
Para piorar, se a reforma Administrativa for aprovada, não haverá mais carreira de Estado - Trabalhadores nas 
áreas de educação e saúde, por exemplo, apenas contratações em demandas pontuais. Sobrarão somente os 



“cargos de Estado”, como juízes, procuradores, promotores, deputados e senadores, que são os mais altos 
salários do país. 
 
Os temporários de 2020 
Algumas situações de urgência demandam trabalhadores temporários, quando há insuficiência de servidores 
públicos. A pandemia do novo coronavírus é uma dessas situações. 
De acordo com reportagem do Estadão, o Ministério da Saúde contratou 9.275 médicos durante o período O 
Ibama contratou 1.481 bombeiros brigadistas para combater incêndios na Amazônia e até o Exército recorreu 
aos temporários, contratando 522 trabalhadores para administração, arquitetos engenheiros, e outras 
profissões. 
 
Dia Nacional de Lutas 
Servidores foram às ruas, nesta quinta-feira10/12, para protestar contra iniciativas do governo Bolsonaro que 
pretendem enfraquecer a prestação de serviços públicos para a população. Atos foram realizados em todo o 
país. Em Belo Horizonte, em função das fortes chuvas que caem nos últimos dias, a atividade teve de ser 
cancelada. Uma nova data deve ser discutida entre as entidades. 
 

 
Representantes de entidades estudantis se reuniram no auditório do SINDSEP-MG, em Belo Horizonte, onde 
discutiram os efeitos da reforma administrativa no ensino público. A roda de conversa foi mediada pelo diretor 
do SINDSEP-MG, José de Arimatéia. 

 
Após reforma da Previdência, aposentadoria de servidores cai 63,4% em 2020 

A quantidade de aposentadorias de servidores públicos federais caiu 63,4% entre janeiro e outubro de 2020, 
ano seguinte à promulgação da reforma da Previdência, e alcançou o nível mais baixo desde 2008. 
Nos primeiros 10 meses deste ano, 12,5 mil servidores deixaram o funcionalismo público. No mesmo período 
de 2019, que registrou os números mais expressivos de toda a linha histórica iniciada em 1995, 34,2 mil 
empregados se aposentaram. 
Além disso, 2020 tem figurado entre os anos com menos aposentadorias dessa classe de trabalhadores. Na 
recente trajetória, fica atrás apenas do computado em 2008, quando 9,3 mil servidores encerraram as 
atividades. 
Esses dados foram levantados pelo Metrópoles, com base no Painel Estatístico de Pessoal, plataforma 
do Ministério da Economia que reúne uma série de informações sobre o funcionalismo. Confira, a seguir, os 
números referentes aos anos de 2008 a 2022: 
Até outubro deste ano, os órgãos que mais apresentaram baixas foram os ministérios da Educação, da Saúde e 
da Economia, respectivamente. Juntas, as três pastas equivalem a 75% do total de aposentadorias. 
Diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), o advogado Diego Cherulli é firme ao relacionar 
o boom de aposentadorias, em 2019, seguido do tombo desse mesmo dado, em 2020, com a aprovação da 
reforma da Previdência. 
Cherulli destaca, no entanto, que os pedidos passaram a aumentar – ainda de maneira tímida – em 2013, 
quando a presidente Dilma Rousseff (PT) começou a falar em reforma da Previdência, e se intensificaram em 
2017, na gestão de Michel Temer (MDB). 
“Como as regras ficariam bem mais difíceis, muita gente correu para se aposentar nesse período, mas não 
tanto quanto em 2019, quando ficou mais concreto que iria acontecer a reforma”, sintetiza o diretor do IBDP, 
em conversa com o Metrópoles. 



O especialista estima, no entanto, que a tendência é de que os números se estabilizem nos próximos meses. 
Isso porque o Legislativo discute, no âmbito da reforma administrativa, novas mudanças que podem impactar a 
carreira dos servidores públicos. 
“A partir de 2020, a gente vai ter uma estabilização. Quem já tinha o direito adquirido se aposentou. Quem vai 
se aposentar agora entrará nas novas regras de transição. Mas podemos ter um outro boom, que é a 
regulamentação”, avalia. 
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da “Nova Administração Pública”, divulgada pelo Ministério da 
Economia em setembro, altera pontos que vão desde o ingresso dos servidores até os salários que receberão e 
as formas de eventuais demissões. 
Entre as alterações, está o corte de benefícios e vantagens, além de mudanças no regime de contratação. 
Licenças, aumentos e férias superiores a 30 dias serão dificultados ou até mesmo extintos. Após concurso 
público, só os mais bem avaliados serão efetivados, caso a proposta seja aprovada no Congresso. 
O texto também modifica a aposentadoria compulsória de servidores públicos, e, apesar da promessa do 
governo de Jair Bolsonaro (sem partido) de que a reforma não vai atingir os atuais funcionários, o temor existe 
na carreira. 
“A reforma administrativa, em tese, não atinge os atuais servidores, mas pode ser que atinja. É preciso 
aguardar a tramitação. Então, o receio pode ser o mesmo de antes da reforma da Previdência, de as coisas 
mudarem e ficarem piores”, finaliza Cherulli. 
 

Corte no SUS deve comprometer combate à pandemia em 2021 
Entre 2018 e 2020, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou perdas acumulas de R$ 27,5 bilhões no 
Orçamento da União. A redução se deu em função da Lei do Teto de Gastos, que passou a vigorar em 2017, 
após ser aprovada no ano anterior, durante o governo Temer. Com a eclosão da pandemia da covid-19 – e a 
aprovação do Orçamento de Guerra – as perdas do SUS foram recompostas, com investimento extraordinários 
de R$ 38,2 bilhões. 
Contudo, sem a aprovação de um novo regime orçamentário de exceção, os investimentos totais em Saúde 
devem retornar a patamares equivalentes a de 2017. No entanto, os efeitos da pandemia parecem estar longe 
de serem superados. 
Enquanto o governo Bolsonaro falha em apresentar um plano de vacinação “amplo e abrangente”, que garanta 
imunização para toda a população, a doença segue se alastrando pelo país. 
Após dois meses, o total de mortos em sete dias volta a superar a marca de quatro mil. Informe semanal da 
OMS também mostrou salto de 35% nos casos da doença no país, na comparação com a semana anterior.  
 
Dificuldades 
Para o médico infectologista Marcos Boulos, o quadro é “preocupante”, já que aponta para um “estágio 
crescente” nos níveis de contágio. Ele afirmou que sequer é possível falar em “segunda onda”, já que “a 
primeira não acabou”. A situação teria sido muito pior “se não tivéssemos o SUS” na pandemia. O atendimento 
aos pacientes, que na sua avaliação foi “bem sucedido”, só foi possível porque os recursos foram 
“recuperados”. 
“Se houver uma desativação dos recursos, com diminuição dos leitos, como estava ocorrendo antes, 
certamente teremos dificuldades enormes de enfrentar a continuação dessa pandemia, que não vai acabar 
agora. E mesmo para outras, que sempre vêm. Estamos chegando no verão, quando deve aumentar o número 
de casos de dengue. E nós vamos precisar do SUS, como sempre”, declarou Boulos. 
 
Alerta 
Em função da disputa política em torno das vacinas, o infectologista disse que a aprovação dos imunizantes 
pode atrasar. Mas que, após aprovação, o ministério da Saúde deve comprar as vacinas, a serem incluídas no 
Plano Nacional de Imunização (PNI). No entanto, devido a esses atrasos e ao repique da doença, Boulos 
reforçou a necessidade das medidas de prevenção, como o uso de máscaras e o isolamento social. A 
preocupação especial é com as festas de fim de ano. O médico recomendou reuniões familiares até, no 
máximo, oito pessoas. 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

➢ 10/12 - Mesa redonda on line sobre Assédio Moral: causas, consequências e direitos (Participação da 
diretora do SINDSEP-MG, Jussara Griffo); 

➢ 15/12 – Assembleia Estadual dos trabalhadores da Eberh; 
➢ 16/12 – Assembleia Estadual dos servidores do Ministério da Saúde/Funasa. 

 


