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

Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público é contra incentivo do governo 
para aprovar a PEC 186/19 

O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil), deputado 
federal Professor Israel Batista (PV/DF), se pronunciou após o governo federal adotar a iniciativa 
de acelerar a articulação da PEC 186/2019 no Congresso Nacional, visando sua rápida aprovação. 
Um dos argumentos utilizados é a necessidade de reverter o desequilíbrio nas contas públicas. Em 
nota a Servir Brasil repudia a iniciativa adotada que é considerada mais um ataque contra o 
serviço público. Veja a nota: 
“Brasília, 14 de janeiro de 2021 
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) repudia a iniciativa do 
governo federal de acelerar a articulação no Congresso Nacional visando à aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 186/19. 
A PEC 186/19 institui mecanismos de ajustes fiscais para reduzir gastos públicos, incluindo a 
redução de jornada de trabalho e de salários dos servidores públicos. 
Conforme divulgado nesta semana em veículos de comunicação, o anúncio da montadora de 
veículos Ford de encerrar as atividades de produção no Brasil teria motivado técnicos do Ministério 
da Economia a reforçar a necessidade de reverter o desequilíbrio nas contas do governo. 
A Frente Servir Brasil discorda, veementemente, dos argumentos da equipe econômica e se 
posiciona contrária ao confisco dos salários dos servidores públicos federais brasileiros. A Frente 
reitera que o salário dos servidores públicos não é o motivo da crise pela qual o país vem 
passando. 
Para a Servir Brasil, a crise se dá mais em razão de decisões equivocadas do governo federal nos 
últimos anos – seja no setor da atividade econômica, seja em áreas não menos importantes para 
a consolidação de políticas públicas nacionais e da credibilidade do país frente a parceiros 
econômicos e políticos internacionais. 
Se a intenção é mitigar o desequilíbrio das contas públicas, o governo poderia adotar medidas 
como a taxação de lucros e dividendos ou mesmo encaminhar a votação da Emenda 
Constitucional 41, que define o teto salarial da folha de pagamentos dos servidores públicos. 
Alternativa, ainda, seria aumentar os investimentos públicos para incentivar o setor produtivo, o 
que favoreceria uma recuperação econômica gradual e sustentável. 
A Frente Servir Brasil não aceita esta postura do governo federal e mais este ataque contra o 
serviço público.” 
  

Com a vitória da ciência e do SUS, inicia-se a vacinação no Brasil 
Governo Bolsonaro foi encurralado pela ciência, pressionado por governadores de diversos 
estados brasileiros e se viu obrigado a iniciar o processo de vacinação contra a pandemia do novo 
coronavírus no Brasil. Com a decisão da Anvisa no último dia 17/01, de autorizar o uso imediato 
das vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz e o início da vacinação em São Paulo, no mesmo 
dia, o Ministério da Saúde resolveu antecipar o envio das vacinas para os demais estados para 
esta segunda (18). Importante destacar que os recursos para a fabricação das duas vacinas são 
oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS).  



A antecipação ocorreu porque Bolsonaro não quis ficar muito atrás do governador de São Paulo, 
João Dória, que poderá ser um dos seus concorrentes na próxima campanha à Presidência da 
República. Além disso, sabendo que São Paulo iniciou a sua vacinação, os demais governadores 
do país começaram a pressionar o Ministério da Saúde para antecipar a vacinação que só 
começaria na próxima quarta-feira (20). Desta forma, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi 
obrigado a desistir do calendário bolsonarista que, no início, antes das pressões do Supremo 
Tribunal Federal (STF), governadores e meios de comunicação, estava prevista para o 2º 
semestre de 2021 (sem mês exato).   
Um dos argumentos que a Anvisa usou para aprovar o uso da vacina foi o de que não existe 
nenhum outro tratamento para a Covid-19 que não sejam as vacinas, indo de encontro a postura 
do governo de defender o uso de medicamentos como a cloroquina e a ivermectina, remédios 
usados contra malária, lúpus e infestação por vermes. 
Em meio ao caos em que Manaus, a capital do Amazonas, se encontrava na semana passada, 
com pessoas morrendo asfixiadas por falta de oxigênio, o Ministério da Saúde chegou a 
encaminhar um documento recomendando que a prefeitura daquela cidade utilizasse os dois 
medicamentos. 
Bolsonaro minimizou a Covid-19, chamando-a de gripezinha, foi contra a quarentena, o uso de 
máscaras e qualquer medida para proteger os brasileiros, disseminou mentiras, tentou impedir os 
governos estaduais de imporem medidas de distanciamento social e, enquanto receitava remédios 
ineficazes contra a Covid-19, atrasou e desestimulou a vacinação da população. A sua 
incompetência e maldade provocou a morte de milhares de brasileiros.  
 
Vacinação em Minas Gerais 
Na primeira remessa do Ministério da Saúde, Minas Gerais receberá 561.120 doses. Hoje, o 
Estado possui 21,3 milhões de habitantes. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 19/01 – Reunião Conjunta Condsef/Fendsef e CNASI com os servidores do Incra; 
➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh; 

 


