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

 Teto de gastos será pauta central na questão fiscal em 2021, aponta Dieese 
As barreiras impostas pela EC 95/16 serão um desafio num Brasil ainda sem plano definido para vacinação 

contra a Covid-19 e que seguirá sofrendo impactos perversos da pandemia. O Dieese divulgou na última 
semana uma análise sobre a questão fiscal na pandemia e os desafios para 2021. Para o departamento, a 
Emenda Constitucional (EC) 95/16, do teto de gastos, vai estar no centro dos debates deste ano. Isso 

porque, entre outras coisas, o cumprimento do teto, que congela investimentos públicos por 20 anos, não 
só vai impedir o atendimento de novas necessidades ainda impostas pela pandemia de Covid-19, como vai 
implicar na redução ainda maior das despesas discricionárias. À margem do corte dessas despesas, alerta o 

Dieese, vem aumentando a pressão sobre as chamadas despesas obrigatórias, especialmente na folha dos 
servidores e no reajuste do salário mínimo, com repercussão em benefícios previdenciários e assistenciais 
que podem representar uma grave retração econômica.  

O governo, que apostava para 2021 no retorno a uma certa normalidade, inclusive na questão fiscal, segue 
sem rumo. Dificilmente, num contexto onde a doença volta a avançar e a alcançar patamares preocupantes 
no fim de 2020 e início de 2021, o Brasil não seguirá sofrendo não só da pandemia, mas também de uma 

política econômica que privilegia os ricos em detrimento fãs necessidades da população pobre e 
trabalhadora.  
Em 2020, destaca o Dieese, as medidas de enfrentamento da pandemia representaram um aumento 

expressivo no gasto primário do setor público, o que com o chamado auxílio emergencial e uma série de 
ações de combate à Covid-19 auxiliaram na contenção de danos da maior crise sanitária dos últimos cem 
anos. 

 
Crise humanitária em meio a ataques ao setor público 
Para 2021, o cenário deve ser ainda mais delicado. A ONU aponta para a maior crise humanitária desde a 
Segunda Guerra Mundial e com a possibilidade do fim do auxílio emergencial, que o governo segue dizendo 

que não irá prorrogar, a crise econômica deve se agravar no Brasil. 
Soma-se ao aumento da vulnerabilidade de milhões de brasileiros, os ataques a servidores e serviços 
públicos que devem continuar sendo combatidos. Entre as prioridades do governo Bolsonaro-Guedes a 

aprovação da PEC 32, da reforma Administrativa, aparece no topo da lista. Mas não só a reforma 
Administrativa ameaça o setor público que poderá sofrer mudanças estruturais profundas. A política de 
austeridade que o ministro da Economia, Paulo Guedes, insiste em tocar, que inclui a intenção de privatizar 

estatais estratégicas, afeta também salários do funcionalismo que devem seguir congelados sem qualquer 
reposição inflacionária. Além disso, a paralisação de concursos públicos inviabiliza a renovação da força de 
trabalho no setor. Com isso, a população usuária de serviços essenciais corre o risco de se ver numa 

situação cada vez mais crítica. 
 
CUT: Três linhas de ação 

Para enfrentar esses desafios, a Direção Nacional da CUT fez um balanço de 2020 e apontou as prioridades 
na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora em 2021. Para a direção da maior central sindical 
brasileira, o Brasil colhe os frutos da incompetência e falta de planejamento do governo Bolsonaro: não há 

perspectiva concreta de quando a vacina chegará ao Brasil nas quantidades necessárias para imunizar toda 
a população. 'O fim iminente do auxílio emergencial com a afirmação do Ministério da Economia e do 
Presidente da Câmara de que não é necessária solução de continuidade, colocará milhões de famílias em 

situação de desespero a partir de janeiro', destaca a Central. Para dar conta dos desafios apontados para o 
próximo ano, a CUT definiu três linhas de ação combinadas que envolvem a organização sindical, a 
unidade das forças democrático-populares e pelo menos dez planos de luta que incluem a defesa de 



vacinas para todos, a defesa do SUS, recursos para testagem e vacinação em massa, luta por empregos e 
garantia de direitos trabalhistas. A defesa das estatais e dos serviços públicos, contra as privatizações, a 

reforma Administrativa e o teto de gastos está no horizonte. Uma greve geral dos servidores públicos das 
três esferas não está descartada. A Condsef/Fenadsef e o SINDSEP-MG, vão continuar construindo a 
unidade com a CUT, demais centrais, sindicatos e movimentos sociais em todas essas ações em defesa dos 

servidores, serviços públicos, contra a venda do patrimônio público e pela manutenção dos direitos da 
classe trabalhadora. 
 

Mudança em sistema deixa servidores federais sem salários no 1º dia útil do ano 
Segundo o Tesouro Nacional, problemas aconteceram em 'algumas unidades setoriais', como o Ministério 
da Saúde e a Polícia Federal; previsão é que situação seja totalmente normalizada até hoje, 05/01, no final 

do dia.  
Uma mudança no sistema de pagamentos do governo federal deixou servidores sem dinheiro na conta no 
início de 2021. Os salários geralmente são pagos no primeiro dia útil do mês, mas o problema gerou um 

atraso nos depósitos. Funcionários do Ministério da Saúde, da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura 
estão entre os afetados. O governo tem até o 5º dia útil para efetuar o pagamento, mas usualmente o 
crédito na conta é feito no primeiro dia útil. Por isso, a demora no pagamento do salário de dezembro 

pegou os servidores de surpresa. O Tesouro Nacional confirmou o problema e disse que "inovações no 
sistema de pagamentos do governo federal nesta segunda-feira" geraram "incompatibilidades em algumas. 
 

A redescoberta dos servidores públicos 
Muito provavelmente, a população brasileira jamais havia tido uma percepção tão clara sobre a importância 
do funcionalismo público como ocorreu em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus. Milhares de 
vidas foram salvas pelos profissionais das unidades de saúde e hospitais vinculados ao SUS, pelos médicos 

e profissionais do setor, muitas vezes trabalhando em condições precárias, sem os devidos equipamentos e 
excedendo sua carga-horária.  
Os professores das redes municipais, estaduais e federais, bem como das universidades mantiveram aulas 

por meio remoto, salvando o ano letivo. Os policiais, nas ruas, enfrentaram o risco adicional do contágio na 
luta pela segurança. Os profissionais da Justiça, e de órgãos como Receita Federal, do INSS e de tantas 
outras instituições essenciais para as pessoas e o País conseguiram manter tudo funcionando, garantindo 

direitos fundamentais.  
Tal reconhecimento da sociedade, porém, parece não ser compartilhado por governantes, como se 
observa, por exemplo, na reforma administrativa proposta pelo Executivo Federal, Estaduais e Municipais. 

O projeto penaliza exatamente os servidores que estiveram e seguem na linha de frente da guerra contra a 
mais grave pandemia que a humanidade enfrentou nos últimos anos. 
 

Em 2021 temos a missão de defender nossos direitos garantidos pela Constituição 
2021 é ano de levantarmos a cabeça e enfrentar as elites e os governos. De lutar por vacina para todos e 
defender a vida. É ano de lutar contra a reforma Administrativa. 2020 nós já sabemos como foi. Pandemia, 

mortes, descaso, corrupção, mentiras, entre outros. O que virá em 2021? A reforma Administrativa. Ela 
privatiza os serviços públicos que o povo utiliza, aumenta a terceirização e o apadrinhamento político nos 
órgãos públicos com o fim dos concursos. Mais corrupção, menos investimentos, mais filas. Nós temos uma 

missão em 2021. Defender nossos direitos garantidos pela Constituição. É ano dos trabalhadores 
reafirmarem a sua unidade. Quando a gente luta, consegue conquistar, como foi na votação do Fundeb, 
que se manteve público, e nas votações do STF, que garantiu a vacinação contra a Covid-19. É ano de 

levantarmos a cabeça e enfrentar as elites e os governos. De lutar por vacina para todos! 
#Nãoàreformaadministrativa 
#ForaBolsonaro 

 

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

 
  
 


