
B
o

le
ti

m
 d

o
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Reforma administrativa vai acabar com o serviço público. Todos contra a PEC 
23/2020! 

 
Apresentada pelo governo em setembro do ano passado, a reforma administrativa teve sua votação adiada 
e deve voltar a tramitar no Congresso Nacional neste ano. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
23/2020 traz uma série de mudanças para o funcionalismo público, com a criação de cinco vínculos e o fim 
da estabilidade para a maior parte das carreiras. 
A PEC 32/20 deforma o Estado brasileiro, acaba com a estabilidade e, segue na mesma linha das reformas 
já realizadas, mas o real objetivo é beneficiar os mais ricos. 
Mesmo realizando um trabalho que atenda à população, que constrói e sustenta o país, o servidor leva a 
culpa. Não podemos deixar que tal medida prejudique aqueles que trabalham diariamente para a 
construção de uma sociedade melhor e justa. 
O SINDSEP-MG, juntamente com a Condsef/Fenadsef, reitera, seu compromisso em defesa do servidor, e 
reforçam a luta incansável pela categoria, pois o nosso único objetivo é defender aqueles que 
desempenham com presteza, dignidade e responsabilidade, a árdua tarefa pela construção de uma 
sociedade melhor. 
O trabalho não é fácil, mas seguimos firmes na defesa do fortalecimento e da excelência dos serviços 
públicos e na luta por um Estado que ampare a maioria da população que dele necessita. 
#NãoàReformaAdministrativa 
#Emdefesadoserviçopúblico 

 

Desinformação, mentiras e ignorância são armas do governo contra a Covid-19 
Depois de passar o ano inteiro de 2020 espalhando a mentira de que a pandemia do novo coronavírus era 
apenas uma gripezinha e desestimulando todo e qualquer tipo de prevenção contra a doença, o presidente 
Jair Bolsonaro voltou a dizer que o Supremo Tribunal Federal (STF) o teria proibido de atuar contra o 
contágio. A ideia é a de se eximir de qualquer culpa pelo desastre do seu governo em lidar com a 
pandemia. Mas a afirmação de Bolsonaro é apenas mais uma mentira diante de tantas que ele propagou.  
 

 
 

O STF proibiu a atuação contra a pandemia?  
O STF não proibiu a Presidência de atuar contra a disseminação da doença. O Tribunal decidiu, na 
verdade, que prefeitos e governadores têm legitimidade para tomar medidas de restrição de circulação e 



que não cabe ao Governo Federal derrubar essas iniciativas. Na verdade, o STF tomou esta decisão porque 
Bolsonaro estava querendo impedir que os governadores decretassem a quarentena em seus estados. Caso 
isso não tivesse ocorrido, muito mais brasileiros e brasileiras teriam contraído a doença e morrido.  
Uma gripezinha. Foi assim que Bolsonaro tratou a pandemia desde a sua chegada no Brasil, apesar do 
número crescente de mortes. E para justificar a sua afirmação, costuma dizer: “Quem falou gripezinha não 
fui eu. Foi o Drauzio Varella.” Em vídeo publicado em seu canal no YouTube antes da chegada da 
pandemia no Brasil, o médico Drauzio Varella afirmou que o novo coronavírus causaria à maioria da 
população “um resfriadinho de nada”. Mas, em seguida, já se corrigiu diversas vezes, alertando para a 
importância do isolamento e de medidas de higiene.  
 
Vacinas 
As vacinas contra a Covid-19 também foram alvos de mentiras de Bolsonaro. O presidente afirmou: “Afinal 
de contas, é algo emergencial [as vacinas], não temos comprovação.” Na verdade, existe comprovação 
científica para todas as vacinas que estão sendo aplicadas: as das farmacêuticas Moderna, Pfizer/BioNTech, 
Sinovac (Coronavac) e a desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Usadas 
em diversos países, elas foram submetidas a três fases de testes e se mostraram seguras e eficazes na 
prevenção da infecção. A Anvisa também aprovou o uso da Coronavac e o da Universidade de Oxford. Mas 
as chacotas do presidente não pararam: “Essa de 50% é uma boa?” questionou se referindo a Coronavac.  
Na verdade, ao se vacinar com a Coronavac, a pessoa tem 50,4% de chances de não contrair Covid, 78% 
de chances de não precisar de atendimento médico e 100% de chances de não precisar ser hospitalizado.  
#BolsonaroMente 
 

INSS prorroga prova de vida até fevereiro 
Por meio da Portaria 1.266/2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira (20), o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, decide prorrogar por mais 2 (duas) competências, janeiro e 
fevereiro de 2021, a interrupção da rotina de bloqueio dos créditos, suspensão e cessação dos benefícios 
por falta de realização da comprovação de vida aos beneficiários residentes no Brasil ou no exterior. 
A interrupção não prejudica a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre este Instituto e a rede 
bancária pagadora de benefícios, devendo a comprovação de vida junto à rede bancária ser realizada 
normalmente; e o encaminhamento a este Instituto, na forma da Portaria nº 1.062/PRES/INSS, de 15 de 
outubro de 2020, das comprovações de vida realizadas pelos residentes no exterior perante as 
representações diplomáticas ou consulares brasileiras no exterior ou por intermédio do preenchimento do 
“Formulário Específico de Atestado de Vida para comprovação perante o INSS” assinado na presença de 
um notário público local e devidamente apostilado pelos órgãos designados em cada país, para os casos de 
residentes em países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de 
Documentos Públicos Estrangeiros. 
 

Ministros do STF temem golpe de Bolsonaro 
Ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com preocupação e espanto à nota do procurador-geral da 
República, Augusto Aras, em que sinaliza a possibilidade de decretação do Estado de Defesa, o que 
representaria, na prática, o golpe de Estado antecipado por Jair Bolsonaro com sua declaração de que as 
Forças Armadas decidem se o país terá democracia ou ditadura. 
Previsto na Constituição, o estado de defesa pode ser decretado pelo presidente da República quando há 
necessidade de restabelecer a "ordem púbica e a paz social" se estas são ameaçadas "por grave e iminente 
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza". Com 
Bolsonaro na Presidência, será o fim da democracia no Brasil. 
Crise de saúde, crise econômica, crise social e agora, crise política. O Estado de Direito está em risco! 
#Democraciasim 
#Ditaduranuncamais 
 
 

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

           Reunião com a CUTT-MG para organizar o calendário de lutas pela vacina e contra reforma 
administrativa; 

➢ 26/01 – Reunião do Fórum da Cultura; 
             Reunião com a Funasa para discutir o trabalho remoto. 


