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

24/01 a 01/02: Jornada Nacional de Lutas pela vacina, contra a reforma 
administrativa e as privatizações 

Desde o dia 24 de janeiro, servidores públicos de todo o país estarão engajados em uma Jornada Nacional 
de Lutas em defesa dos serviços públicos, da vida frente aos lucros e pela vacinação imediata de toda a 
população. Durante toda essa semana serão organizadas diversas atividades, que culminarão com um Dia 
Nacional de Lutas pela vacina para todos, contra a Reforma Administrativa e as privatizações, em 01/02. 
A Jornada Nacional de Lutas foi convocada pelo Fonasefe, pelas coordenações dos seus Fóruns Estaduais 
(reunindo ainda entidades de servidores públicos estaduais e municipais, entre elas, o SINDSEP-MG), por 
Centrais Sindicais e também por Movimentos Sociais.  
No dia 1º de fevereiro, será realizado o Dia Nacional de Lutas pela vacina para todos, contra a Reforma 
Administrativa e as privatizações, com carreatas nas principais cidades do país, ato em Brasília-DF (na 
Câmara dos Deputados) e panelaço nacional. 
Os servidores também organizarão uma vigília em frente ao Anexo II da Câmara Federal para acompanhar 
a eleição à Presidência da Casa, marcada para acontecer presencialmente na mesma data do Dia Nacional 
de Luta (01/02). A Jornada também realizará atividades contra as privatizações das empresas estatais e a 
Reforma Administrativa propostas pelo Governo Federal. 
 
Conjuntura desastrosa durante a pandemia 
A política externa desastrosa com China e Índia – principais produtores de vacinas no mundo – e a 
negligência do governo em relação a um plano de imunização efetivo mostram que as vacinas não estão 
garantidas para toda a população ou que, no mínimo, demorarão muito mais que os outros países para 
serem aplicadas. As mortes por falta de oxigênio em Manaus-AM e a ameaça de um colapso nacional por 
ausência de leitos no Sistema Único de Saúde (SUS) mostram a urgência de garantir a imunização do povo. 
 

Calendário da Jornada de Lutas 
26/01 - Mesa do Fonasefe no Fórum Social Mundial – 10h 
28/01 – Mesa da Condsef/Fenadsef no Fórum Social Mundial – 16h 
30 e 31/01: Mobilização nos estados e Distrito Federal organizadas pelos Fóruns Estaduais 
01/02 - Dia Nacional de Luta pela vacina para todos, contra a Reforma Administrativa e as privatizações 
10 horas: carreatas nas principais cidades do país 
14 horas: ato em frente ao Anexo II da Câmara Federal, em Brasília-DF, protocolando a entrega do 
Manifesto do Fonasefe aos candidatos à Presidência do Legislativo e em seguida iniciando a vigília dos 
servidores federais (com transmissão virtual) 
20 horas: panelaço nacional 

  
Governo federal condiciona a prorrogação do auxílio emergencial à redução de salário 

de servidores 
A votação da Proposta de Emenda Constitucional Emergencial (PEC 186/19) pelo Congresso Nacional pode 
acontecer ainda no primeiro semestre. Uma das razões para isso é que o governo Bolsonaro tem 
condicionado a prorrogação do auxílio emergencial à aprovação da matéria. O texto prevê mecanismos de 
controle de despesas públicas, como a redução temporária em 25% do salário e jornada de servidores. 
A equipe econômica da União também já trabalha na defesa do avanço da PEC, e o candidato à 
presidência da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL) - nome do presidente Jair Bolsonaro -, já demonstrou 
esse apoio. Seu adversário, Baleia Rossi (MDB-SP), candidato do atual chefe da Casa legislativa, Rodrigo 



Maia (DEM-RJ), não tem dado muitas declarações sobre o projeto. Mas sabe-se que Maia trata o assunto 
como prioridade. 
A PEC Emergencial prevê 'gatilhos' para serem acionados em períodos de grave crise fiscal. Por exemplo, 
se a União descumprir a regra de ouro, poderá lançar mão das medidas: além do corte de jornada e 
remuneração, o texto abre possibilidade para congelamento de concursos e de contratações. 
Para os estados e municípios, a proposta garante esses mecanismos de ajuste quando a despesa corrente 
ultrapassar 95% da receita corrente do ente. O texto está no Senado, e a previsão é que o relatório seja 
apresentado em fevereiro. 
Os gatilhos previstos no projeto, porém, são criticados pelas categorias do funcionalismo público, que 
alegam prejuízos à prestação de serviços à população. Além disso, afirmam que a medida acaba 
penalizando os servidores e a sociedade, enquanto outras iniciativas poderiam ser adotadas. 
Ao longo dessa semana, inclusive, servidores das Três Esferas farão uma mobilização nacional contra a 
PEC Emergencial e também contra a PEC 32/20, da reforma administrativa, que reformula as regras do 
setor, e extingue a estabilidade para novos funcionários públicos, além de benefícios (como adicionais por 
tempo de serviço). 
Serão diversas atividades que vão culminar em um Dia Nacional de Lutas, com carreatas nos estados e ato, 
na Câmara, em Brasília, no dia 1º de fevereiro.  
Não à Reforma Administrativa 
 
Candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira se compromete a votar reformas que mudam 

regras no serviço público 
O candidato à presidência da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP-AL), se comprometeu a priorizar a 
votação de reformas, como a tributária e a administrativa, além da PEC Emergencial, que poderá vir com 
dispositivo de redução de salário e jornada de servidores. 
A PEC da reforma administrativa reformula as regras do serviço público brasileiro: extingue a estabilidade 
de futuros funcionários públicos e dá fim a benefícios, entre eles os adicionais por tempo de serviço 
(anuênio, triênio e quinquênio), licença-prêmio, entre outros. 
A PEC Emergencial é apontada pela equipe econômica do governo federal como ponto essencial para o 
controle de gastos públicos. A proposta pode prever a diminuição em 25% da jornada de trabalho e nos 
vencimentos dos funcionários públicos de todo o país, ou seja, da União, estados e municípios, em 
períodos de crise fiscal. 
 

GEAP - Reajuste do plano de saúde já começa a pesar no bolso dos servidores públicos 
A GEAP – Autogestão em Saúde, responsável por boa parte dos planos de saúde dos servidores públicos 
federais, começou a aplicar o reajuste que variam de 5,5% a 45,58%. Como são planos coletivos, o 
percentual de reajuste não é definido pela agência reguladora, e é de livre negociação entre as empresas – 
públicas neste caso – e a operadora.  
Alguns planos tiveram aplicação de reajuste retroativo a novembro, quando estava em vigor suspensão dos 
aumentos por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Outros seis planos terão o 
aumento aplicado a partir de fevereiro com percentual de reajuste de 7,58%. 
Embora parte dos planos tenha tido alta de 5,5%, o GEAP Saúde Vida subiu 45,58%, GEAP para você PE, 
30,74%, e o GEAP Referência Vida, 14,41%. A explicação da empresa foi que a relação entre as receitas e 
despesas com a cobertura assistencial, ou seja, o valor arrecadado não foi suficiente para custear as 
despesas dos planos, gerando a necessidade de buscar reequilíbrio-financeiro. Ainda segundo a operadora, 
os valores foram submetidos ao Ministério da Economia. 
Sobre as formas de cobrança e se haverá parcelamento para o pagamento do retroativo, a Geap informou 
que ainda está estudando a forma de recomposição e comunicará a decisão aos usuários. Segundo regras 
da ANS, os valores relativos ao período em que estava em vigor a suspensão dos reajustes deverão ser 
diluídos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Mas se houver 
acordo entre as partes, a cobrança poderá ser feita em número maior ou menor de parcelas. 
 
Planos de Saúde do SINDSEP-MG  
Desde o ano passado, o SINDSEP-MG oferece aos seus filiados e filiadas os planos Unimed-BH (para Belo 
Horizonte e Região Metropolitana) e Premium Saúde, de abrangência estadual com valores que cabem no 
bolso dos servidores públicos federais. Entre em contato com os Núcleos Regionais e faça já uma 
simulação. 
 



 
Carreata Fora Bolsonaro 
No dia 23/01 foram realizadas carreatas em todo o Brasil pelo impeachment de Bolsonaro. O dia de 
protestos começou na manhã deste sábado (23) e ganhou força com grandes carreatas em várias capitais. 
Os atos foram convocados pela Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo e CUT, após o agravamento da crise 
sanitária e a falta de matérias-primas para a produção de vacinas pelo Instituto Butantan e Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Em Belo Horizonte, atividades foram realizadas durante todo o dia, culminando com uma grande carreata 
que saiu da Pampulha e percorreu as principais avenidas da capital até a Praça da Estação. Todos com o 
mesmo sentimento: união para por fim aos desmandos e às políticas de morte do governo Jair Bolsonaro. 
Mais uma vez o SINDSEP-MG, se fez presente, com a participação do diretor José de Arimatéia. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 24/01 – Jornada Nacional de Lutas pela vacina, contra a reforma administrativa e as 

privatizações; 
➢ 26/01 – Reunião do Fórum da Cultura; 

              Reunião com a Funasa para discutir o trabalho remoto; 
➢ 11/02 – 1ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh. 


