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

Reforma Administrativa distorce realidade dos servidores públicos 

Os argumentos favoráveis à chamada Reforma Administrativa distorcem a realidade do serviço e 
dos servidores públicos. Alteram-se informações sobre suas reais condições, sobre o padrão salarial 
dos servidores públicos. Dos 12 milhões de funcionários públicos existentes no País, 57% estão nos 
municípios, onde os salários são os mais baixos do setor. No âmbito municipal, a média salarial do 
serviço público é de R$ 2.234 – enquanto o salário mínimo ideal, segundo o Dieese, é de R$ 
3.585.  
As remunerações mais altas estão no Judiciário e no Legislativo. A grande justificativa [para a 
reforma] é gasto com pessoal. Não há privilégios, exceto para a elite do funcionalismo e que é 
minoritária. O próprio tamanho do funcionalismo é um dos mitos existentes no debate: O número 
de funcionários públicos no Brasil é considerado modesto pelo Banco Mundial.  
Cerca de 12% dos trabalhadores está no serviço público. A média da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 23%. A reforma diminui o número de 
funções que terão estabilidade, o que pode representar a volta de formas de “coronelismo”.  
Estabilidade é uma conquista dos servidores. A proposta é uma precarização do serviço público. A 
estabilidade é importante para o servidor, mas principalmente para a sociedade. O servidor serve à 
sociedade, ao Estado, não ao governo.  
 
Contexto e realidade dos servidores públicos 
A proposta de reforma administrativa é parte de um contexto mais amplo: A tendência do 
neoliberalismo é a mercantilização de tudo. Transformar tudo em mercadoria. E essa lógica se 
acirrou. Estamos em uma situação de fundamentalismo neoliberal. Não há limites morais e éticos 
para transformar tudo em mercadoria.  
Um dos exemplos do que chama de fundamentalismo no Brasil é a possibilidade de vacinação por 
entes privados. O SUS está mostrando sua capacidade, apesar de todos ataques que vem 
sofrendo. E o que estamos vendo? Autorização de empresas privadas comprarem vacinas. Isso é 
muito cruel. Não existe isso em nenhum País do mundo. Nesse sentido, a existência do serviço 
público se apresenta como um contraponto.  
Servidores não estão subordinados diretamente à lógica da acumulação, da geração de lucros, da 
concorrência. Servidores públicos produzem bens coletivos. Mas todos os bens públicos passam a 
ser objeto de desejo do Capital, objeto de privatização. O neoliberalismo não suporta conviver com 
trabalhadores que não se submetem à lógica mercantil. 
 
Audiência Pública 
Na próxima sexta-feira, 16/04, a partir das 9h, a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos 
Deputados, promove audiência pública sobre o impacto da reforma administrativa na vida das 
mulheres. A proposta altera as regras do serviço público (PEC 32/2020), e está em análise na 
Comissão de Constituição e Justiça. O debate acontece transmissão interativa pelo site da Câmara 
dos Deputados.  
 

 



Novo corte na área da saúde 
Mesmo com o Brasil enfrentando o pior momento de sua história em se tratando de saúde pública, 
o governo Jair Bolsonaro resolveu reduzir os investimentos na área. Em uma ação que causa 
perplexidade, o governo apresentou para o Orçamento da Saúde, em 2021, um valor de R$ 148,7 
bilhões, quase R$ 20 bilhões a menos em comparação com o aporte do ano passado (R$ 168,4 
bilhões). Essa é mais uma prova do boicote presidencial ao combate à Covid-19.  
Este governo não cansa de nos brindar, dia após dia, com novos absurdos nas mais diversas áreas, 
com destaque para a área da saúde. A única conclusão que podemos chegar é a de que eles não 
têm nenhuma preocupação com a vida do povo brasileiro. 
 

Servidores precisam atualizar dados bancários no Sigepe para receber salário 
Entre novembro de 2019 e de 2020, os bancos fecharam 1.444 agências no Brasil, volume 
78% maior que nos 12 meses anteriores, segundo dados do Banco Central. Esse movimento se 
deu, em grande parte, pela aceleração no processo de digitalização das instituições financeiras em 
meio à pandemia. 
Por consequência, alguns clientes tiveram suas contas transferidas automaticamente para 
outras agências. Nesse caso, os servidores devem solicitar à sua Unidade de Gestão de Pessoas a 
atualização dos dados bancários por meio do módulo de requerimento do Sigepe, para evitar a 
devolução da remuneração ao governo. 
Confira, abaixo, o passo a passo para alterar os dados bancários: 
1) Acesse o Portal do Servidor (gov.br/servidor); 
2) Clique no ícone Sigepe Servidor e Pensionista; 
3) Realize o acesso com login (CPF) e senha no Sistema de Gestão de Acesso (Sigac); 
4) Clique em Requerimento no quadro Favoritos; 
5) Clique em Solicitar no menu superior verde; 
6) Clique em Alteração de Dados Bancários em Solicitar um requerimento; 
7) Preencha o formulário, observando os campos obrigatórios com asteriscos vermelhos; 
8) Ao final do formulário, clique em Gerar Documento e confira as informações geradas; 
9) Clique em Gravar; 
10) Clique agora em Incluir Anexo; 
11) Selecione Comprovante de Conta Bancária em Tipo de Documento; 
12) Clique em Anexar e selecione o arquivo do comprovante de conta bancária; 
13) Clique em Gravar; 
14) Selecione o Requerimento e o anexo, e clique em Assinar em lote. Utilize o CPF e senha do 
sistema para assinar ou login do certificado digital; 
15) Selecione o Requerimento, o Anexo e a caixa de Registrar Ciência, e clique em "enviar para 
análise". 
 

Gov.Br será o único canal de acesso para serviços relacionados à vida funcional 
Em breve, o login Gov.br será o único canal de acesso para vários serviços relacionados à vida 
funcional do servidor público federal, tais como consulta ao contracheque, consignações, envio de 
atestado de saúde, entre outros.  
A Secretaria Especial de Gestão, Desburocratização e Governo Digital, por meio da Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoal, está preparando um novo aplicativo com vários serviços para 
atender exclusivamente servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas.  
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 16/04 - 3ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh.  

 

http://www.gov.br/servidor

