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

 
Frente Parlamentar e servidores se unem para barrar reforma Administrativa 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32 que contém o texto da reforma Administrativa do governo de 
Jair Bolsonaro (ex-PSL) traz uma série de ataques aos servidores públicos, especialmente os que ganham menos 

e estão na linha de frente da Covid-19, prejudicando ainda mais a população que necessita um serviço público 
de qualidade. 
Para evitar este desmonte, a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, composta por cerca de 250 deputados 

de diversos partidos, em conjunto com sindicatos dos servidores, vem se mobilizando para impedir que a 
reforma Administrativa seja aprovada. Uma agenda de lutas, a ser divulgada, está sendo preparada pelos 
servidores públicos. 

A proposta da PEC nº 32 deve entrar na pauta de votação da Câmara Federal,  por decisão do seu presidente, 
Artur Lira (Progressistas-AL), que está atendendo a um pedido da dupla Bolsonaro / Paulo Guedes, ministro da 
Economia. 

Para os deputados Carlos Veras (PT-PE) e Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde no governo Dilma 
Rousseff (PT), a reforma foi idealizada para ceder à iniciativa privada áreas de serviços essenciais para a 
população como saúde, educação, assistência social e segurança, entre outras, que estão garantidos como 
serviços gratuitos na Constituição Federal. 

“Esta reforma, ao contrário do que vendem, não atinge apenas os servidores , nem combate privilégios,  por que 
não mexe com quem ganha grandes salários, mas atinge professores, enfermeiros e outras categorias que estão 
na linha de frente de combate a Covid-19”, ressalta Veras. 

Para Alexandre Padilha, a proposta do governo Bolsonaro não é de reforma, é de destruição do serviço público 
no Brasil. Para ele, é inadmissível o presidente da Câmara querer instalar, o mais rápido possível, uma Comissão 
para transformar a reforma em prioridade, no momento em que o Brasil vive uma pandemia. 

“Vamos lutar na Comissão Especial que está sendo montada. Estarei presente, como integrante desta Frente, 
defendendo os trabalhadores públicos. Estaremos juntos para impedir que Bolsonaro destrua o serviço público”, 
garante Padilha. 

 
Luta por serviço público é de toda população 
O deputado Carlos Veras entende que a população precisa estar atenta e lutar contra a reforma Administrativa, 

que vem para tirar todos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, não só dos servidores públicos. 
É muito importante entender que a luta contra essa reforma, é um dever de todos nós, de toda a sociedade, 
principalmente, a que mais precisa dos serviços públicos. Nós defendemos um Estado forte, provedor dos 

serviços essenciais para a população. 
 
Reforma prejudica combate à pandemia 

Os prejuízos à saúde pública com os ataques ao Sistema Único de Saúde (SUS) e aos bancos públicos, contidos 
na reforma Administrativa, é um dos mais graves atentados contra a população, especialmente num momento 
em que o país tem de combater a pandemia do novo coronavírus, afirma o deputado e médico infectologista, 

Alexandre Padilha. 
“Foram os bancários, dos bancos públicos, que tiveram um papel decisivo, que acolheram a população no 
recebimento do auxílio emergencial. Foram os bancos públicos que acolheram os pequenos empresários, 

ofertando crédito”, diz. 
Padilha defende o SUS, também afetado pelo reforma Administrativa, embasado pelos números de atendimento 
no combate à pandemia. Segundo ele, 93% dos exames de Covid-19 , realizados no ano passado, foram pelos 
SUS, enquanto os planos privados de saúde realizaram apenas 7%. 

“Apesar de 22% da população brasileira pagar planos privados de saúde, foi o SUS com a sua estrutura pública, 
com seus  trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, da assistência, dos serviços sociais que tiveram um 
papel fundamental de redução de danos, formando uma rede de apoio e solidariedade diante da gravidade que 



é a perda da vida das  pessoas. Esta proposta é não é de reforma, é de destruição do serviço público no Brasil. 
Se não fosse o SUS ,o número de motos seria ainda maior”, critica Padilha. 
 

Auxílio emergencial como moeda de troca 
O ministro e banqueiro Paulo Guedes tem divulgado junto à imprensa, que para pagar um novo auxílio de 
apenas três parcelas de R$ 200,00 , é preciso que o Congresso Nacional aprove a reforma Administrativa, para 

que o governo tenha dinheiro e pague o benefício. Para Carlos Veras, o Congresso não pode legislar sobre uma 
chantagem. 
“Até especialistas renomados no mercado financeiro  já mostraram que há espaço para o governo pagar o 
auxílio. Esse benefício é uma necessidade, não é opção de Bolsonaro.  São milhões de pessoas passando fome 

devido à crise sanitária, social e econômica, agravada pela pandemia. É dever do Estado dar assistência a elas”, 
afirma Veras. 
Alexandre Padilha também critica a chantagem feita por Bolsonaro e Guedes, para pagar um novo benefício. 

“Os recursos para um novo auxílio emergencial são de outras fontes , que não têm impacto no orçamento. É 
mais uma mentira de Bolsonaro e sua equipe econômica”, afirma Padilha. 
Defensor do auxílio emergencial, o deputado Carlos Veras, apresentou o Projeto de Lei nº, 26/2021, que garante 

o valor de R$ 600,00 até que o Brasil tenha uma cobertura vacinal de 70% da população adulta, contra a Covid-
19. 
“A proposta também prevê uma conta compensatória a agricultores e agricultoras familiares que apesar das 

dificuldades deixaram de acessar o auxílio no ano passado, com medo de perder a Previdência rural”, diz Veras. 
Segundo ele, o problema que foi resolvido por iniciativa do seu mandato contemplada na Lei nº 14148/2020, 
que garantiu a não descaracterização da comissão de segurados especiais. 

 
Estudo lista flexibilizações que confirmam "boiada" de Salles na área ambiental 

Um grupo de pesquisadores reuniu despachos federais de regramento ambiental no Brasil e encontrou durante o 

governo Bolsonaro 57 dispositivos legais que se encaixam nas categorias de “desregulação” e “flexibilização”, 
enfraquecendo regras de preservação. Mais da metade das medidas foi expedida após o ministro  Ricardo Salles 
ter dito em reunião que pretendia “passar a boiada” das propostas do Executivo para o setor, enquanto a 

pandemia de Covid-19 concentrava a atenção da mídia. 
A pesquisa, que retrata um quadro de degradação da estrutura de proteção ambiental no país, usou para o 
estudo informações do projeto de transparência de dados “Política por Inteiro”, que lê o Diário Oficial da (DOU). 

O grupo se concentrou nos chamados atos “infralegais”, decisões do Executivo que não dependem de aval do 
Legistativo, de vários ministérios, mas que tivessem impacto ambiental . Também incluíram no estudo dados de 
desmatamento e aplicação de multas ambientais.  

Foi detectada uma redução de 72% nas multas ambientais durante a pandemia, apesar de um aumento no 
desmatamento da Amazônia durante o período. Isso demonstra que a atual administração está se aproveitando 
da pandemia para intensificar um padrão de enfraquecimento da proteção ambiental no Brasil. 

 
Flexibilização controversa 
Entre as medidas destacadas durante o período da pandemia está a que libera atividade de mineração em áreas 
que ainda aguardam autorização final, publicada em junho de 2020. Outra norma, no mês seguinte, reclassificou 

47 diferentes pesticidas como de categoria menos danosa, sem respaldo em literatura científica. 
De setembro passado, destaca-se medida que facilita autorização para pesca industrial. A autorização sai sem 
qualquer tipo de triagem ou avaliação dos pescadores e de suas práticas. 

O estudo também comparou a taxa relativa de multas por desmatamento na Amazônia , e a comparou com o 
ano anterior. 
Quando a área de floresta derrubada atingiu quase 120 mil km², por mês, em agosto de 2019, nos dois meses 

seguintes a quantidade de multas por esse tipo de crime na região oscilou entre 40 e 60 por mês. No auge da 
primeira onda da Covid-19, o desmatamento também foi alto, com quase 100 mil km² derrubados num mês, 
mas as multas ficaram abaixo de 10 por mês. 

O estudo também analisou mudanças de pessoal no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
Houve substituição de quadro funcional técnico, em posições de chefia, por pessoal não técnico, que foi marcada 

pela retirada de servidores com anos de experiência dentro das autarquias ambientais para serem substituídos, 
por exemplo, por policiais militares de carreira. 
 



 
A educação é um direito fundamental e essencial ao ser humano. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, 

afirma que “é direito de todo ser humano o acesso à educação básica”, assim como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos que estabelece que “toda pessoa tem direito à educação”. Para ajudar a construir o futuro dos mais de 48 
milhões de alunos matriculados, só em 2018, os servidores públicos da educação não medem esforços. Mesmo com a falta 
de investimento, sem reajuste em um salário que já é baixo, dedicam suas vidas à formar cidadãos críticos e conscientes de 
seus direitos, fortalecendo assim a democracia.  
Parabéns a estes profissionais que lutam, diariamente, por um Brasil que seja de todos e todas! 
#SINDSEPMG 

#NaoAReformaAdministrativa 
#ImpeachmentBolsonaroUrgente  
#EuDefendoOServicoPublico  
#EuDefendoOBrasil 

 
Atenção, filiados (as), 

Informamos que a Sede e os Núcleos Regionais o SINDSEP-MG funcionarão normalmente nos dias 15, 16 e 17 

de fevereiro, em função de não haver ponto facultativo (Carnaval) no estado de Minas Gerais. Confira os 
horários de atendimento: 
 

Sede – 09h às 12h e 13h às 16h - Jurídico – Priscila (home office) - 08h às 17h -  (31) 99377-5176 
 
Núcleo Regional Central de Minas – 09h às 12h e 13h às 18h (presencial) 

 
Núcleo Regional Leste de Minas – 07h30 às 12h e 13h às 16h30 (presencial) 
 

Núcleo Regional Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba – 2ª, 4ª e 6ª – 13h às 17h (presencial) - 3ª e 5ª (home 
office) – (34) 98845-0521 
 

Núcleo Regional Sul de Minas – 08h às 12h e 13h às 17h (presencial) 
 
Núcleo Regional Norte de Minas – 08h às 12h e 13h às 17h - 2ª e 4ª (home office) e 3as feiras (presencial) - 

(38) 98827-0261 - norte@sindsepmg.org.br.  
 
Núcleo Regional Noroeste de Minas (home office) – 08h às 12h e 13h às 17h - (38) 98827-2490 – 

noroeste@sindsepmg.org.br 
 
Núcleo Regional Zona da Mata (home office) – 09h às 12h e 13h às 18h -  (32) 98815-4550/ 

(32) 99127-3618 - nucleozonadamata@gmail.com 
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