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

O prejuízo da reforma administrativa para a retomada do desenvolvimento econômico 
brasileiro 

Eleitas as presidências das casas do Congresso Nacional, o deputado Federal Arthur Lira (PP/AL) e o senador 

Rodrigo Pacheco (DEM/MG) elencaram como prioridades do Legislativo o debate sobre o auxílio-emergencial ou 
renda básica, a PEC 186 (dita emergencial), a Reforma Tributária (com vários textos em disputa) e a Reforma 
Administrativa (PEC 32/2020). Estas medidas são tratadas como salvadoras da nação diante da crise econômica 

e social que vivemos.  
A Reforma Administrativa, como apresentada na PEC 32/2020, parte de um diagnóstico errado que trará mais 
prejuízos à sociedade brasileira e não tem qualquer ganho de produtividade ou investimento. 

O ponto crucial da PEC é a extinção do Regime Jurídico Único com a criação de cinco vínculos. Destes, apenas 
dois seriam admitidos necessariamente por concurso e algumas categorias teriam estabilidade (proteção contra 
demissão imotivada). Esta modificação coloca, potencialmente, centenas de milhares de servidores submissos 

diretamente à classe política, aumentando riscos de corrupção e ilegalidades – outra grande causa da dificuldade 
de se fazer negócios no Brasil. 
A PEC 32 também não traz qualquer redução de despesas imediata, não tendo nenhum impacto fiscal – não 

ajuda a fechar as contas do país. Outra medida da proposta é aumentar o poder do presidente da República 
para extinguir cargos, órgãos e autarquias por decreto – sem ouvir o Legislativo. Isto torna ainda mais 
improvável a continuidade de políticas públicas de longo prazo – essenciais para o desenvolvimento nacional. 
O Brasil somente foi capaz de participar dos experimentos e desenvolvimento de vacinas graças aos centenários 

Fiocruz e Butantan, permitindo o investimento na formação continuada de seus cientistas de nível internacional – 
mesmo com os constantes cortes de verbas. Estivesse a PEC em vigor, poderiam ter sido extintos em 2019, por 
exemplo, para uma economia burra, como o corte de 30% dos orçamentos das universidades feito pelo MEC. 

A Reforma Administrativa não torna o estado mais moderno, mais ágil, apenas o deixa mais suscetível às 
mudanças políticas, às ilegalidades e corrupção – menos focado em eficiência e no longo prazo – prejudicando a 
retomada dos investimentos públicos e privados e do desenvolvimento nacional. 

Não à Reforma Administrativa! 
 

Tratada com descaso, área ambiental do governo Bolsonaro já perdeu cerca de 10% dos 

servidores 
Com o governo Jair Bolsonaro, a área ambiental do Executivo já perdeu aproximadamente 10% dos servidores. 
A redução acontece tanto no Ministério do Meio Ambiente (MMA) quanto nos principais órgãos de fiscalização, o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
Comandado por Ricardo Salles, o Ministério do Meio Ambiente da gestão Jair Bolsonaro é criticado tanto por 

servidores como ambientalistas. Em janeiro de 2019, os três órgãos tinham 5.794 servidores ativos. Atualmente, 
há 578 servidores a menos, no total de 5.216. A redução foi de 9,97%. 
O quadro de funcionário reduzido contribui para prejudicar a aplicação da política ambiental brasileira. 

O exemplo desse descaso do governo Bolsonaro pode ser facilmente percebido na forte aceleração do 
desmatamento e do aumento de incêndios na Amazônia e no Pantanal. 
 

Incompetência em estado puro: Saúde nem usou nem devolveu verba de R$ 37 milhões 
para combate à Covid-19 

O governo federal deixou de utilizar, repassar ou devolver mais de R$ 37 milhões em emendas 

parlamentares que haviam sido remanejadas para reforçar o combate à Covid-19. Ignorados pelo Ministério da 
Saúde, os recursos acabaram bloqueados e não poderão mais ser gastos. 



O dinheiro seria utilizado, por exemplo, para a compra de equipamentos hospitalares e para ajudar estados e 
municípios a custear ações ligadas à pandemia. Os recursos ficaram parados por desorganização do governo 
federal. Questionado, o Ministério da Saúde não se manifestou. 

Em dezembro, o ministério informou em rede social que cada leito de UTI destinado à Covid-19 custa R$ 1,6 mil 
por dia – o dobro de uma UTI tradicional. Com o valor ignorado em 2020, seria possível custear 23.144 diárias 
de UTIs especializadas. 

O emprego efetivo desses recursos em 2020 poderia, inclusive, abrir uma folga no orçamento da Saúde para 
despesas que surgiram em 2021 – como o aumento na compra de oxigênio hospitalar e a compra de novos lotes 
de vacina. 
Em julho do ano passado, o governo editou uma medida provisória que remanejou recursos de emendas 

orçamentárias dos deputados para reforçar o combate à Covid-19. 
Em novembro, no entanto, o prazo da medida provisória expirou sem que o texto fosse aprovado em definitivo 
pelo Congresso Nacional. Com isso, os créditos gerados pela MP e ainda não autorizados pelo Ministério da 

Saúde foram bloqueados pelo governo. Ou seja: nem foram usados no combate à Covid, nem devolvidos à 
destinação inicial. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 09/02 - Reunião ampliada dos empregados (as) da ebserh 
 11/02 – 1ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh. 

 

 
A pandemia causada pela disseminação do novo Coronavírus, mostrou a força e a importância do papel do SUS na 
assistência à população. E mesmo com o orçamento reduzido, frente a um inimigo novo, invisível e poderoso, os heróis da 
linha de frente orgulharam o Brasil, pondo suas vidas em risco para salvar milhares de outras.  A construção de hospitais de 
campanha, o treinamento de profissionais para atuação na linha de frente, abertura de vagas para recrutar novos 
profissionais, expansão de leitos e compras de recursos como respiradores e insumos, de forma rápida, mostraram a 
flexibilidade e rápida adaptação do Sistema Único de Saúde (SUS).  
Um viva ao SUS! 
#SINDSEPMG  
#NãoàReformaAdministrativa  
#EuDefendoOServicoPúblico  
#EuDefendoOBrasil 
#ImpeachmentBolsonaroUrgente  

 
 
 
 

 


