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

 
Avaliação de desempenho e desligamento de servidores na Administração Pública 

Representantes dos servidores voltaram a se reunir com a equipe da Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia no dia 08/12. Na pauta do encontro, os 
rumos da avaliação de desempenho e as formas de desligamento de servidores no setor público.  
Durante o Encontro as entidades mostraram todo o descontentamento dos servidores públicos com os 
reiterados ataques governamentais e, principalmente, com a PEC 32/2020, da reforma administrativa, 
que traz uma série de mudanças na Administração Pública, sem divulgação dos estudos que serviram 
de base ao seu texto e sem nenhuma análise dos impactos no atendimento à população.  
É necessário superar a lógica meramente punitiva, de viés fiscalista dominante, e se preocupar com o 
desenvolvimento e a capacitação dos servidores, bem como garantir mecanismos para uma avaliação 
isonômica, norteada por critérios técnicos, que não dê margem a perseguições pessoais.  
A motivação de qualquer reforma administrativa deve ser a de entregar à população melhores 
serviços públicos. Mas, enquanto o Estado tem hoje o menor número de servidores de sua história, a 
PEC se preocupa em pavimentar as formas de demissão dos servidores, substituindo-os por 
funcionários temporários e, pior ainda, por pessoas sem vínculo com as instituições, indicadas para 
funções de gerência e assessoramento.  
Não há lógica e nem explicações de como isso poderá melhorar a qualidade dos serviços públicos, o 
que reforça a ideia de uma medida de caráter unicamente fiscal, voltada à economia de recursos à 
custa da precarização do atendimento à população.  
 
Servidores Públicos merecem valorização 
O SINDSEP-MG, entidade que há 31 anos defende os direitos dos servidores públicos, repudia os 
intensos ataques que a categoria vem sofrendo nos últimos anos. Como defensora do funcionalismo, 
ressalta que, o bom desempenho do servidor precisa ser visto e valorizado.  
Como entidade que tem como bandeira de lutas a defesa do serviço público e a valorização dos 
servidores, acreditamos que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20 é um ataque que vai 
além do serviço público, pois atinge em cheio a população, com um único objetivo: aumentar as áreas 
de negócio lucrativo dos banqueiros e de grandes empresários.  
Enviada ao Congresso, essa proposta foi concebida para desorganizar o serviço público, punir os 
atuais e submeter os futuros a regras absurdas. Para o governo federal o servidor é visto como “bode 
expiatório” da vez. A PEC nos moldes como foi enviada, concentra uma série de malefícios. O governo 
pretende acabar com a estabilidade e criar mecanismos que facilitam a demissão dos servidores, além 
de possibilitar o desligamento dos servidores após a avaliação de desempenho.  
Muito mais que uma reforma administrativa, o que o governo propõe é uma reforma de Estado e é 
preciso desconstruir a ideia de que o servidor público é privilegiado.  
O SINDSEP-MG reafirma seu compromisso em defesa do servidor e por um serviço público de 
qualidade para a população e destaca que continuará na luta incessante contra qualquer projeto que 
prejudique a categoria. 
 

CUT e entidades lançam campanha “O Brasil precisa do SUS” 
Para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), importante instrumento de garantia do direito 
humano à vida, que vem sofrendo sucessivos ataques desde o golpe de 2016, a Frente pela Vida, da 



qual a CUT Brasil faz parte, vai lançar nesta terça-feira (15), a partir das 14 horas, a campanha "O 
Brasil precisa de SUS". 
Em meio a todo esse caos sanitário que estamos enfrentando, o pior não aconteceu devido a 
existência do Sistema Único de Saúde - SUS, que mesmo sendo desmontado pelo governo desde o 
golpe de 2016 com Emenda Constitucional 95, mostrou-se ainda mais importante e necessário. 
São mais de 181 mil brasileiros mortos pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) desde março. 
No Brasil, a Covid-19 escancarou as desigualdades sociais e a desvalorização da vida que tem servido 
de terreno fértil para o vírus, argumentam os organizadores da campanha. O vírus mata mais pessoas 
negras, pobres e se dissemina rapidamente entre trabalhadores de serviços essenciais e informais, 
assim como entre populações vulnerabilizadas, afirmam. 

 
’O Brasil precisa de SUS’ é uma iniciativa unificada de diversas entidades com forte presença do 
movimento sindical, representantes da saúde, como profissionais e grupos universitários, e outras 
organizações que defendem políticas públicas essenciais para o bem estar social. 
A CUT também está na organização desta campanha com outras centrais e é preciso mobilizar a 
sociedade em defesa do SUS e denunciar os riscos que o SUS está correndo com este governo 
genocida. 
Nós já estamos chegando a quase 200 mil pessoas que perderam suas vidas por causa desta doença 
e nós não temos um plano que ofereça com segurança a vacinação. O SUS está sendo atacado, com 
retirada de orçamentos, e o governo quer privatizar, levar os recursos públicos para a iniciativa 
privada. O SUS é o maior sistema público e universal do mundo e a iniciativa privada tá de olho nisso 
e os usuários precisam saber que vários serviços estão comprometidos. 
É fundamental dialogar com a sociedade para conscientizar o povo brasileiro sobre esta política 
pública que só existe no Brasil. A luta pelo SUS público para todos é de todos. 
#BrasilPrecisadoSUS  
#DefendaoSUS  
#FrentePelaVida  
#RevogaEC95  
#VacinaparaTodaseTodos 
 

Prova de vida suspensa até dia 31 de janeiro de 2021 

Muitos servidores aposentados e pensionistas têm dúvidas se já foi 
restabelecida a prova de vida – aquela confirmação que fazem para 
continuarem recebendo seu benefício. A prova de vida está suspensa 
pelo menos até dia 31 de janeiro, de acordo com a Instrução 
Normativa nº 121. É preciso que todos fiquem atentos porque, diante 
dessa segunda onda de contaminação do coronavírus, é possível que mais 
uma vez o procedimento seja suspenso. Lembrando que a prova de vida 
está suspensa desde 18 de março deste ano. 
 

 



CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 15/12 – Assembleia Estadual dos trabalhadores da Eberh; 
➢ 16/12 – Assembleia Estadual dos servidores do Ministério da Saúde/Funasa; 
➢ 17/12 – Assembleia Extraordinária dos trabalhadores da Ceasaminas. 

 

 

Entrar na reunião Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84890621359?pwd=V21sZXIrQ0lMZ2JWL3d0QmIyUGw1QT
09 
ID da reunião: 848 9062 1359 
Senha de acesso: 822529 

https://us02web.zoom.us/j/84890621359?pwd=V21sZXIrQ0lMZ2JWL3d0QmIyUGw1QT09
https://us02web.zoom.us/j/84890621359?pwd=V21sZXIrQ0lMZ2JWL3d0QmIyUGw1QT09

