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Em estado de guerra, não tem aumento por 2 anos para servidor, diz Guedes 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira (26/1) que, se a pandemia da Covid-19 
estiver “assolando o Brasil de novo”, o governo vai “declarar estado de guerra”, assim como fez no ano 
passado. “Estado de guerra significa o seguinte: não tem aumento de salário durante dois anos para o 
funcionalismo, os pisos estão todos bloqueados, acabou esse negócio de subir automaticamente”, afirmou 
Guedes, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). 
“Se a pandemia faz a segunda onda, com mais de 1,5 mil, 1,6 mil, 1,3 mil mortes, saberemos agir com o 
mesmo tom decisivo, mas temos que observar se é o caso ou não”, pontuou o titular da Economia. O número 
máximo de mortes registrado por dia no país foi de 1.394, em 4 de agosto do ano passado.  
O ministro observou, contudo, que o país tem capacidade de aplicar 300 milhões de doses da vacina por ano, o 
que, segundo ele, vai ter impacto direto na economia. “Brasil tem essa capacidade instalada. Vamos disparar 
agora”, disse. 
Segundo o ministro, “caso o pior aconteça, os protocolos da crise foram aperfeiçoados”. “Ano passado, quando 
criamos auxílio [emergencial, que socorreu famílias afetadas economicamente pela pandemia], tivemos de 
esperar uma PEC de guerra para autorizar a violação da regra de ouro, do teto, aquilo tudo”. A proposta de 
emenda à Constituição foi aprovada pelo Congresso, para que o governo pudesse remanejar o orçamento em 
meio à crise do coronavírus. 
De acordo com o ministro, as reformas estruturais devem voltar a ser discutidas quando o quadro na saúde 
apresentar melhoras. 

 
Com avanço da PEC 32, União definirá quais carreiras terão direito à estabilidade 

Arthur Lira (PP-AL), nome do presidente Jair Bolsonaro para o comando da Câmara, já deixou claro que, se 
eleito, vai priorizar no 1º semestre, a votação de dois projetos que têm tomado a atenção do funcionalismo: a 
PEC Emergencial (186/19) e a reforma administrativa (PEC 32/20), que prevê mudanças no serviço público, e 
será o primeiro passo para uma ampla reestruturação do setor. Baleia Rossi (MDB-SP), candidato de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), por sua vez, não deu sinalização sobre a reforma, mas a proposta é também de interesse do 
atual presidente da Casa. 
Em meio a essa expectativa, a equipe econômica da União vai acelerar alguns projetos que são braços da 
reforma, entre eles, o que define quais são as carreiras de Estado - aquelas exercidas só na Administração 
Pública, sem parâmetros na iniciativa privada. A reforma administrativa extingue a estabilidade de futuros 
servidores, exceto daquelas categorias que estiverem no rol das típicas de Estado. 
 
Defesa da estabilidade para todos 
A discussão para definir quais são as carreiras de Estado já começou no Ministério da Economia. Atualmente, 
assim são considerados os delegados e policiais federais, auditores da Receita Federal e auditores fiscais do 
Ministério do Trabalho, diplomatas,  
A promessa é de que o conjunto das categorias da Administração Pública articule com parlamentares no 
Congresso para evitar que essa medida avance. O argumento principal que apontam é o risco aos quais os 
servidores ficarão submetidos e a possíveis arbitrariedades. 

 
Prova de vida: como vai funcionar a obrigatoriedade em 2021 

Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) têm até o mês de março para realizar a prova de 
vida para não ter o pagamento bloqueado. O INSS adiou o bloqueio de aposentadorias e pensões de segurados 
que estão sem fazer a prova de vida desde março de 2020. 



O órgão adiou por 1 mês o bloqueio dos benéficos para quem ainda não realizou a prova de vida. Dessa 
maneira, os segurados têm o mês de janeiro e fevereiro para comparecer à agência bancária e fazer a prova de 
vida. 
Diante disso, os bloqueios começaram a partir do final de março. É importante lembrar que a data anterior era 
fevereiro, mas, devido ao aumento de casos da Covid-19 em todo o país e sendo os beneficiários, em sua 
maioria, integrantes do gruo de risco, o Instituto resolveu adiar a prova de vida mais uma vez. 
 
Prova de vida 
A prova é obrigatória e ocorre anualmente para os beneficiários do INSS que devem comparecer a uma agência 
do Instituto, ou ao banco em que é correntista para provar ao Estado que está vivo. 
Dessa maneira, caso o segurado não compareça na data marcada terá o benefício bloqueado, até que seja 
provado o estado de vida. Sendo assim, caso não ocorra a prova, os benefícios são cancelados de forma 
definitiva. 
Os bancos determinam as datas de comparecimento dos beneficiários nas agências. Há bancos que usam a 
data do aniversário do segurado ou da data do benefício ou, até mesmo, realizam convocações antes da data 
de vencimento da prova de vida. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 26/01 – Reunião do Fórum da Cultura; 

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

 

 
FRACASSO 

Eleito sob o lema "meu partido é o Brasil", Bolsonaro acumula os piores índices da história de um presidente.  

O indicador oficial da inflação no país superou os 4% em 12 meses, chegando a mais de 6% em alguns locais. A taxa do 
IPCA soma 3,13% no ano e 4,31% em 12 meses. O INPC, por sua vez, ultrapassou os 5% (5,20%). A inflação já está 

acima do centro da meta. Os dados oficiais mostram que no acumulado dos últimos 12 meses, o valor da cesta subiu oito 
vezes acima do valor médio da inflação. O aumento da cesta básica foi de 32,02% de acordo com a Fundação Getúlio 

Vargas.  

O desemprego bateu recordes. Entre maio e setembro de 2020, o IBGE registrou que 4,1 milhões de pessoas buscavam 
ocupação no mercado de trabalho. Ou seja, um aumento de 43%. Já são 14 milhões de brasileiros desempregados — o 

maior número da história. 
O número de mortos pela Covid ultrapassou os 200 mil, enquanto Bolsonaro negava a ciência e atacava os servidores 

públicos - justamente os dois responsáveis por evitar um quadro ainda mais greve no País.  

A Amazônia perdeu, em 2020, 11.088 quilômetros quadrados de área, o recorde em 12 anos. Ibama, que em sua ‘melhor 
fase’, em 2009, tinha 1.600 pessoas zelando pelo cumprimento da legislação ambiental brasileira, agora não tem nem 700 

 
CHEGA 

Cada ano com Bolsonaro representa uma perda de vários anos. Não podemos deixar que o processo de destruição 
continue. É hora de nos unirmos pelo #ImpeachmentBolsonaro!  

Vamos lutar por um Brasil de todos e todas novamente.  

#SindsepMG #NaoAReformaAdministrativa #ImpeachmentBolsonaroUrgente #EuDefendoOServicoPublico 
#EuDefendoOBrasil 


