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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JANEIRO - 2021

 Entidades CUTistas unificam luta em defesa do serviço público 
O mundo e o Brasil vivem um momento excepcional estamos em meio a uma das maiores pandemias 

(Covid-19) já enfrentadas pela humanidade. Em especial, no contexto brasileiro que acumula diariamente 
milhares de infectados e mortos. E são trabalhadores do serviço público que estão na linha de frente em 
defesa da população brasileira, mesmo com o risco de perderem a própria vida, como infelizmente já 

ocorreu com centenas de servidores que acabaram infectados e mortos. 
É nesse contexto que o Governo Federal propõe uma “Reforma Administrativa” que visa acabar com a 
estabilidade no serviço público e extinguir os concursos, ampliando a contratação de profissionais de forma 

temporária, sem garantias ou direitos, ou ainda contratando empresas terceirizadas para prestação de todo 
tipo de serviço de atendimento à população, permitindo ainda que as direções das instituições públicas 
sejam ocupadas por pessoas que não sejam nem servidores daquela instituição, mas apadrinhados 

políticos do governo de ocasião que estarão sujeitos a participarem de atos de corrupção para não 
perderem o emprego. E essa manobra abrirá caminhos para ataques ainda mais severos contra os 
servidores e os serviços públicos como um todo no futuro. Aumentando a insegurança dos servidores no 

exercício de suas funções e produzindo sobrecarga de trabalho ou exploração através de empresas 
privadas, teremos servidores com menos condições de prestar adequadamente os serviços necessários e 
toda a sociedade se verá prejudicada. 

Iniciamos 2021 com enormes tarefas. Uma delas é retomar as ações da Campanha em Defesa dos Serviços 
e dos Servidores Públicos. Assim, e conforme deliberado em reunião no dia 03 de dezembro de 2020, todas 
as entidades CUTistas do setor público, das 3 esferas, foram convocadas para reunião dia 15 de janeiro de 
2021, das 09h:00 às 13h:00 horário de Brasília, por meio da plataforma zoom meetings. A pauta da 

plenária é discutir a conjuntura, estratégias e calendário de ações para 2021.  
#Nãoàreformaadministrativa 

 

Aos 20 anos, Fórum Social Mundial debate ‘outro mundo possível pós-covid-19’  
Entre os dias 23 e 31 de janeiro, movimentos sociais, ativistas de diversos setores da sociedade civil e 
organizações sindicais de todo o mundo se reúnem virtualmente para a realização do Fórum Social Mundial 

(FSM). Nesta edição, o evento, que deu novo impulso aos movimentos progressistas no início do século 21, 
em especial na América Latina, completa 20 anos. Com o tema ” Um Outro Mundo é Possível Pós-Covid-
19″, os participantes pretendem discutir saídas para as crises do capitalismo mundial. 

Uma marcha virtual, com vídeos de lutas sociais de todo o mundo marcará o início do evento. Nesse 
mesmo sábado, painel especial de abertura trará o tema “Qual o mundo que queremos hoje e amanhã?”. 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai representar os países da América Latina; pela América do 

Norte, a filósofa e ativista estadunidense Angela Davis; do continente africano, a política e escritora 
malinesa Aminata Traoré; pela Europa, o ex-ministro de Finanças da Grécia Yanis Varoufakis; da Ásia, o 
ambientalista indiano Ashish Kothari, além da professora Leila Khaled, da Frente Popular pela Libertação da 

Palestina. 
“O mundo está vivendo situações trágicas, não só com a pandemia. Mas com o agravamento muito intenso 
da desigualdade social, da questão ambiental em todas as partes. São crises do capitalismo que se 

superpõem e se realimentam”, afirmou o jornalista Carlos Tibúrcio, co-fundador do FSM, em entrevista ao 
Jornal Brasil Atual, nesta terça-feira (12). 
 

Programação 
Após a cerimônia de abertura, ao longo da semana serão seis dias de discussões, com cinco painéis 
temáticos: Paz e Guerra; Justiça Econômica; Educação, Comunicação e Cultura; Feminismo, Sociedade e 



Diversidade; Povos Originários e Ancestrais; Justiça Social e Democracia e, por último, Clima, Ecologia e 
Meio Ambiente. Os debates ocorrerão entre às 14h e 16h, pelo horário de Brasília. 

Já no sábado, dia 30, ocorrerão as assembleias autônomas dos movimentos. No domingo, é a vez da 
realização das Ágoras de Futuros, que devem definir as lutas sociais para o próximo período. Na sequência, 
ocorrerá a cerimônia de encerramento, que também anuncia a próxima edição do Fórum, que ocorrerá no 

México, ainda sem data definida, em função da pandemia. 
Pelo site wsf2021.net, é possível se inscrever, individual ou coletivamente, além de acompanhar a 
programação. Os participantes também podem cadastrar propostas e iniciativas a serem discutidas. 

 
PL na Câmara permite acúmulo de benefício previdenciário relacionado à Covid-19  

Tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 153/20, que permite o acúmulo 

da pensão por morte e da aposentadoria no caso de um dos benefícios previdenciários decorrer de morte 
ou incapacidade permanente provocada pela Covid-19. O texto altera a Lei 8.213/91, que regulamenta os 
planos de benefícios da Previdência Social. 

De acordo com o texto de autoria da deputada, Soraya Manato (PSL-ES), a proposição determina que 
ambos os benefícios seriam pagos integralmente ao segurado do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) mesmo após a pandemia, desde que a infecção que deu origem a um dos benefícios tenha ocorrido 
durante o estado de calamidade em saúde pública, previsto pela Lei 13.979/20. 

Para Soraya, profissionais de saúde foram afetados pela limitação de rendimentos instituída pela reforma 
da Previdência em 2019. Conforme as regras atuais, é permitida a acumulação de pensão deixada por 
cônjuge ou companheiro com aposentadoria, mas apenas o benefício mais vantajoso deve ser pago 

integralmente, sendo devidos 10% a 60% do benefício de menor valor. 
 
Tramitação 

A proposta tramita em regime de prioridade e será examinada pelas comissões de Seguridade Social e 
Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ir ao Plenário. 

 

Ministério da Saúde e Butantan acertam na distribuição da vacina pelo SUS 
Em reunião no dia 08/01, representantes do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan acertaram que a 
totalidade das vacinas produzidas pelo laboratório paulista serão adquiridas pelo Governo Federal e 

incorporadas ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Assim, brasileiros de 
todo o país receberão a vacina simultaneamente, dentro da logística integrada e tripartite, feita pelo 
Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

Além da vacina fabricada pelo Butantan, outros imunizantes adquiridos ou em negociação pelo Ministério 
da Saúde, que tenham aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), garantindo a segurança e 
eficácia, seguirão o mesmo caminho, sendo incorporados e distribuídos a toda a população, ao mesmo 

tempo. 
A campanha deve começar tão logo os imunizantes recebam autorização da Anvisa – para uso emergencial 
ou o registro definitivo, e a vacinação será disponibilizada a todos de forma gratuita. 

 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 15/01– Reunião das Entidades do Setor Público Federal, Estadual e Municipal da base da CUT; 
➢ 19/01– Reunião dos Servidores do INCRA; 

➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh. 
 
  

 


