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

 Governo Bolsonaro quer redução de 25% no salário dos servidores 

Depois de provocar um grande caos econômico devido ao corte drástico de investimentos em políticas 

públicas, o governo Jair Bolsonaro está defendendo o corte nos salários de todos os servidores públicos 
federais. A equipe econômica do governo quer a aprovação, em regime de urgência, da PEC Emergencial 
(186/19), pelo Senado. A proposta prevê a redução temporária em 25% da jornada e salário de servidores 

em períodos de crise financeira, entre outros gatilhos. 
A PEC não detalha o que seria um momento de crise financeira e não estipula um prazo para o fim de sua 
vigência. Ou seja, os salários poderão ficar reduzidos a partir do momento e pelo tempo que o governo 

desejar.  
A redução dos salários não alcança apenas os servidores da União, mas também os servidores dos estados 
e municípios, caso as suas despesas excedam 95% das receitas. A PEC prevê ainda o congelamento de 

concursos, promovendo um corte ainda maior de investimentos no serviço público. 
 
Um tiro no pé 

A PEC-186 é mais uma manobra econômica desastrosa deste governo. Ao reduzir os salários dos 
servidores, a Proposta irá retirar mais dinheiro da economia. Com a redução do poder aquisitivo e menos 
dinheiro circulando, haverá menor demanda por produtos e mais retração econômica. Ou seja, a população 

terá menos recursos para compra de produtos, as empresas terão que frear as suas produções e teremos 
mais demissões no país.  
O Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) constatou que, caso a redução de salários dos servidores seja aprovada, o Produto Interno Bruto 
(PIB) deve cair 1,4%. Com os cortes, a PEC Emergencial poderá retirar até R$ 55 bilhões de circulação, 
além de provocar o desemprego de duas pessoas a cada 100 que hoje estão empregadas, em um efeito 
dominó. 

 
Cortes e achatamento dos salários  
Caso seja aprovada, a PEC-186 pode significar, para os servidores públicos da União, perda da metade do 

poder de compra até 2026.  
Importante lembrarmos que a grande maioria dos servidores federais está há quatro anos com os salários 
congelados e o governo estendeu, junto com o Congresso, o congelamento pelos próximos 18 meses, ou 

seja, até dezembro de 2021. Como resultado apenas do congelamento desses anos, em 2022, os 
servidores terão perdido 40% do seu poder aquisitivo.  
As novas alíquotas previdenciárias também já reduziram o salário dos servidores, desde março de 2020. Os 

descontos para a maioria são de 14,5%, podendo chegar a 22%. 
 

Faixas De Contribuição à Previdência dos Servidores são reajustadas 
Os servidores públicos da União – ativos, aposentados e pensionistas – deverão contribuir mais para o 
regime próprio de Previdência. Os valores das faixas salariais de contribuição subiram 5,45%, conforme 
portaria publicada dia 14/01, no Diário Oficial da União. 

Desde a reforma da Previdência, as contribuições passaram a ser reajustadas todos os anos pela variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior. O aumento é o mesmo aplicado aos 
segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem mais de um salário mínimo. 

Aprovada em 2019, a reforma da Previdência estabelece alíquotas progressivas de contribuição para cada 
faixa salarial, que variam de 7,5% a 22%. Servidores que ganham mais pagam alíquotas maiores para 
custear a aposentadoria, os auxílios e as pensões de quem passou para a inativa. 



 
Com a tabela atualizada, as faixas de incidência ficaram da seguinte forma: 

 
As alíquotas incidem sobre a parcela da remuneração que se enquadra em cada faixa. Segundo a Lei 

10.887, de 2004, a remuneração dos servidores inclui tantos os vencimentos do cargo efetivo, como 
adicionais de caráter individual, vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e quaisquer 
outras vantagens. A exceção são os auxílios alimentação, creche ou moradia e as parcelas recebidas em 

decorrência de ocupação de cargo em comissão, função comissionada ou gratificada. 
Quem entrou no serviço público federal a partir de 2013 e, portanto, contribui para a previdência 
complementar da categoria tem a contribuição limitada ao teto do INSS (R$ 6.433,57). Dessa forma, a 

alíquota mais elevada não ultrapassa os 14% para essa parcela dos servidores. 
 

Doria diz que Brasil vive genocídio e adere ao Fora Bolsonaro 
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não mediu palavras durante a coletiva de imprensa de 
hoje, 15/01, no Palácio dos Bandeirantes, falando em genocídio por parte do governo federal, criticando a 
postura negacionista das autoridades e pedindo à sociedade civil uma reação contundente contra 

Bolsonaro.  
"Li uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro dizendo 'fiz tudo o que estava ao meu alcance, o 
problema agora é do estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus'. Inacreditável. Em outro país isso 

talvez fosse classificado como genocídio. É um abandono aos brasileiros", disse, em referência à falta de 
cilindros de oxigênio para pacientes com Covid-19 em estado grave no Amazonas.  
"O negacionismo dominando o país no governo federal. Um mar de fracasso, colocando como vítimas 

milhares de brasileiros que perderam a sua vida e outros milhares que podem perder. Está na hora de 
termos uma reação a isso. Da sociedade civil, dos brasileiros, da população do Brasil, da imprensa, do 
Congresso Nacional de quem puder ajudar. Ou vamos assistir a isso? Ou vamos assistir a isso por meses e 

achar que é isso normal, que faz parte e que a ideologia do negacionismo é aceitável?", finalizou. 
Doria ainda ofereceu assistência à capital manauara. 40 respiradores produzidos pela Universidade de São 
Paulo (USP) serão enviados à Secretaria de Saúde do Amazonas, e leitos serão oferecidos para os bebês 

prematuros que poderão ter seu oxigênio cortado. 
#ForaBolsonaro 
#ImpeachmentJá 

 

1º de fevereiro: Dia Nacional de Luta pela vacina para todos, contra a Reforma 
Administrativa e as privatizações 

Reserve em sua agenda: 1º de fevereiro será Dia Nacional de Luta pela vacina para todos, contra a 
Reforma Administrativa e contra as privatizações. O SINDSEP-MG, destaca a importância da organização e 
mobilização de todos nesta data. Diante de tanto descaso do Governo Federal, é cada vez mais urgente 

defender a vida, exigindo imunização gratuita e universal! 

 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 19/01– Reunião Direção Colegiada, Conselho Fiscal e Coordenador Geral dos núcleos do SINDSEP-

MG; 

➢ 19/01– Reunião dos Servidores do INCRA; 
➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh. 

 


