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

SINDSEP-MG participa de carreata pelo impeachment de Bolsonaro  
Neste domingo, 31/01, foi realizada mais uma carreata em Belo Horizonte pelo #Fora Bolsonaro. Além da 
pressão popular pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a carreata também defendeu outras bandeiras 

como #VacinaGratuitajá; #EmdefesadoSUS; #Emdefesadosserviçospúblicos; #Contraareformaadministrativa; e 
pela #ProrrogaçãodoAuxílioEmergencial.  
A carreata saiu de seis diferentes pontos da capital tendo como ponto final a Praça da Estação. Durante o 

trajeto, a carreata recebeu o apoio da população. O SINDSEP-MG, mais uma vez esteve presente à carreata, 
representado pelos diretores José de Arimatéia (CNEN), Rogério Expedito (Ministério da Economia (ex-MTE), 
Sânia Barcelos (Ceasaminas). 

 

 
O ano de 2021 começou com o aprofundamento das crises que se arrastaram ao longo de 2020. Não bastasse a 
pandemia do coronavírus, que somente no Brasil já matou mais de 120 mil brasileiros, temos um presidente 



negacionista que desde o início nunca deu a devida atenção para o estado de calamidade pública e emergência 
sanitária que se instalou em nosso país.  
Somado a isso temos o crescente número de desempregados, a saída de inúmeras empresas do Brasil, inflação 

de alimentos a 25% ao mês,  intensos ataques ao Sistema Único de Saúde (SUS), à ciência, ao meio ambiente, à 
cultura, à classe trabalhadora e aos mais vulneráveis com o fim do auxílio emergencial. Isso sem falar do 
massacre aos direitos dos servidores públicos com ameaça de corte de salários,  e a reforma administrativa, que 

significa o fim dos serviços públicos – os únicos que realmente funcionaram (e funcionam) para atender a 
população durante essa pandemia. 
 
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.  

#NaoAReformaAdministrativa  
#ImpeachmentBolsonaroUrgente  
#EuDefendoOServicoPublico  

#EuDefendoOBrasil 

 
Governo planeja mais tempo de congelamento salarial de servidores em todo o país 

As consequências econômicas impostas pela pandemia da covid-19 pioraram um quadro fiscal que já era 
considerado complicado antes da crise sanitária, iniciada em 2020. E o atual cenário aponta para a possibilidade 
de mais tempo de congelamento salarial de servidores públicos de todo o país. 

Vale lembrar que, até o fim deste ano, os estados e municípios - além da União - estão impedidos de conceder 
aumento ao funcionalismo como contrapartida pela ajuda financeira federal para o combate à pandemia. 
Se depender dos planos e das articulações do governo federal, a austeridade será levada para até o fim de 

2022. Aliás, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que se a pandemia durar, os servidores ficarão 
ainda mais tempo sem reajustes. 
Guedes e sua equipe também têm defendido a aprovação de projetos de controle de gastos públicos, como a 

PEC Emergencial, que prevê redução de salário e jornada no serviço público quando as despesas ultrapassarem 
95% das receitas, além da reforma administrativa. 
Segundo o ministro, caso a pandemia se agravar é preciso acionar gatilhos para um momento como de "estado 

de guerra": "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". Paulo Guedes 
também aproveitou a ocasião para defender o avanço de reformas no Congresso. 

#Nãovamospagarpelacrise 
#ForaBolsonaro 

 

Eleição na Câmara dos Deputados definirá rumo da reforma no serviço público 
O resultado da eleição à presidência da Câmara dos Deputados será o divisor de águas para o futuro da reforma 
administrativa (PEC 32), que muda as regras do serviço público. Caso o nome apoiado pelo Planalto vença, 

parlamentares contrários à proposta vão reavaliar as estratégias para frear o avanço do texto. 
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) prepara um substitutivo ao texto - 
entregue pelo governo ao Congresso em setembro. O projeto alternativo tem como um dos principais itens a 

manutenção da garantia da estabilidade de servidores, independentemente da carreira. 
Mesmo que o candidato de Maia tenha também sinalizado apoio à reforma, o presidente da frente, deputado 
Israel Batista (PV-DF), avalia que, com Rossi, há mais garantia de diálogo e participação em comissões que 

avaliarão a PEC 32. Para Batista, esse cenário já não é vislumbrado caso Lira saia vitorioso no pleito. 
Por isso, destaca o deputado, é preciso esperar o desfecho da disputa: "Há uma forte possibilidade de segundo 
turno, dependendo de quem assumir a presidência teremos que ter posturas diferentes. O deputado Baleia se 
mostrou aberto a discutir alguns pontos, aberto a nossa necessidade de tirar alguns excessos que enfraquecem 

o serviço público, ao invés de fortalecer". 
 
Substitutivo trabalha itens pontuais 

Por enquanto, a Frente Servir tem como uma das estratégias contrárias à PEC 32 o substitutivo ao texto, que 
impede alguns pontos, como o fim da estabilidade, a autonomia para o chefe do Executivo extinguir órgãos e a 
criação do vínculo de experiência - "Vai criar um estagiário caro, o mais caro do mundo", argumenta -, mas que 

garante um mecanismo de avaliação técnica de desempenho dos profissionais do setor, sem margens para 
perseguições, afirma. 



"Entendemos que a mudança do regime jurídico único será perigosa. O Brasil demorou a criar um regime único 
para os servidores. E a mudança desestrutura o serviço público, cria guerras entre carreiras". 
Batista defende que a estabilidade não deve ser vista como privilégio: "É uma garantia democrática à sociedade, 

garantia de que o servidor não será assediado pelo governante de plantão, de que o espaço técnico não será 
invadido pelo espaço político". 
"Nesses últimos meses a gente percebeu o quanto é importante a estabilidade. Imagine um daqueles cientistas 

enfrentando, em um momento como esse, em que líderes políticos desafiam o conhecimento científico 
consagrado, os protocolos de saúde. Imagine se eles não tivessem estabilidade? Teriam essa mesma coragem? 
Vejo que do ano passado para cá a sociedade começou a ver pontualmente como a estabilidade é importante", 
observou. 

  

Fim da estabilidade e redução salarial de servidores serão prioridades na Câmara 
O controle de gastos públicos será prioridade nas discussões da Câmara dos Deputados neste primeiro semestre. 

Lira é mais categórico em relação ao tema, e já mostrou total alinhamento com a equipe econômica do governo: 
se eleito, vai pautar a PEC Emergencial (186/19), que prevê a redução salário e jornada de servidores. A 
aprovação desse texto, aliás, foi apontada pelos técnicos do Ministério da Economia, sob comando do ministro 

Paulo Guedes, como fundamental para a retomada econômica do país. 
O candidato de Bolsonaro disse ainda que, além dessa proposta, a PEC 32/20, da reforma administrativa, 
também deverá ser votada nos seis primeiros meses do ano. O texto reestrutura o serviço público de todo país, 

alcançando não só a União, mas os estados e municípios. 
A reforma prevê o fim da estabilidade para futuros servidores, mantendo essa garantia apenas para as carreiras 
de Estado, e acaba com o regime jurídico único, criando cinco novos tipos de vínculos, entre eles, o chamado 

vínculo de experiência (que substitui o estágio probatório). Além disso, extingue diversos benefícios garantidos 
para as categorias municipais e estaduais, como adicionais por tempo de serviço (triênio e quinquênio, por 
exemplo), progressões e promoções automáticas e licença-prêmio. 

A ideia de Arthur Lira é votar logo o Orçamento de 2021, para, em seguida, trabalhar nas duas propostas. A 
reforma tributária, no entanto, seria deixada para depois, até porque, agora, o governo quer investir nos dois 
textos que alcançam o setor público. 

#NaoAReformaAdministrativa  
#EuDefendoOServicoPublico  
#EuDefendoOBrasil 

 

Projeto suspende portaria que proíbe cobrança de contribuição sindical de servidor 
O Projeto de Decreto Legislativo 438/20 suspende portaria (21.595/20) do Ministério da Economia que proíbe a 

cobrança da contribuição sindical de servidores públicos federais. De acordo com a portaria, a cobrança só 
poderá ser feita após a edição de lei sobre o recolhimento, desde que autorizado pelo servidor, em favor da 
entidade representativa de seus interesses. 

O pedido de suspensão foi apresentado pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) à Câmara dos Deputados, 
com o argumento de que a portaria contraria a Lei 8.112/90, que garante o desconto sindical na folha de 
pagamento, sem ônus para a entidade sindical. 

A portaria impõe uma restrição desproporcional, que é a edição de lei que preveja a opção pelo servidor. Ocorre 
que tal limitação, além de não encontrar amparo legal, fere o princípio da autonomia dos Poderes, visto que não 
o Poder Legislativo não pode ser constrangido a exercer o seu papel. 
A portaria impede o exercício da livre associação sindical. Diante da inexistência de lei regulamentadora, não há 

previsão que garanta o adimplemento das prestações sindicais pelos servidores públicos. Ou seja, o servidor e as 
entidades sindicais foram colocados em uma situação de completa ausência regulatória, que causa insegurança 
jurídica e ameaça a atividade sindical. 

O projeto será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, antes de ser votado pelo Plenário. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 11/02 – 1ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh.  

 

 


