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

 SINDSEP-MG realiza pedágio em Belo Horizonte para esclarecer população sobre os 

perigos da Reforma Administrativa 

 
Hoje, o SINDSEP-MG, o Fórum de Mineiros e a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público, realizaram 

um “pedágio educativo” em 22 pontos de Belo Horizonte, dentre eles, as principais ruas e avenidas da 
cidade e também nas Praças Sete e da Estação. Durante o pedágio foram distribuídos kits de proteção 
individual com máscara e álcool gel. O objetivo do pedágio é dialogar com a população sobre a 

necessidade de cumprirmos as medidas preventivas para evitarmos a contaminação tais como a 
vacinação, o uso de mascaras, álcool gel, isolamento social, e sem aglomerações. 
Além dos kits de proteção individual foi distribuído também um panfleto mostrando a importância dos 

serviços públicos e dos servidores durante a pandemia da Covid 19, bem como o perigo da reforma 
administrativa, que se aprovada, vai acabar com os serviços públicos gratuitos como saúde, educação, 
creche, dentre outros. Com os serviços públicos privatizados, só quem puder pagar terá acesso. Por 

isso, é necessário aumentar a pressão para que os parlamentares votem contra a PEC 32/20! 
VACINA SIM! SERVIÇOS PUBLICOS SIM! REFORMA ADMINISTRATIVA NÃO! 

 

Ato simbólico em Ouro Preto 
No dia 21/04, os diretores do SINDSEP-MG, José de Arimatéia, Jussara Griffo, Sânia Barcelos, além do 
delegado sindical do Iphan, João Santana e dos funcionários do sindicato, Jones Pinheiro e Weberton 

Gomes estiveram em Ouro Preto, onde realizaram um ato simbólico pela taxação das grandes fortunas, 
por mais saúde, mais educação, mais cultura, quebra das patentes das vacinas e, sobretudo, contra a 
reforma administrativa, que se aprovada, significará o fim dos serviços públicos gratuitos para a 

população! 
Não bastasse, a pandemia jogou milhões de pessoas na pobreza, fez o desemprego crescer 

vertiginosamente, recolocou a fome como uma realidade e gerou um encolhimento das economias. 
Mas a crise também teve outro impacto: Para os bilionários do mundo e do Brasil, a pandemia foi 
sinônimo de um aumento ainda maior de suas fortunas. Vivemos uma situação insustentável e injusta 

com milhões de pessoas que perderam seus empregos, renda e dignidade, enquanto alguns poucos 
bilionários aumentam sua riqueza. 
É importante instituir a cobrança do imposto sobre grandes fortunas que, além de melhorar a 

distribuição de renda, terá efeitos positivos em diversas outras áreas, como saúde e educação. No 



Brasil, predominam os impostos regressivos sobre os progressivos [paga mais quem ganha menos], 
perpetuando o desequilíbrio social. Para aliviar a extrema pobreza seria necessário contar apenas com 
1% da renda dos 25% mais ricos do país. 

 
Para o SINDSEP-MG, taxar grandes fortunas é necessário e urgente em nosso país para ampliar as 
políticas de distribuição de renda. O trabalhador não pode ser o único a ser penalizado. 

 

Governo paralisa (de novo) fiscalização ambiental, denunciam servidores 
O governo promoveu mais uma mudança nas regras de fiscalização ambiental – a segunda em menos 
de dois anos – e retirou a autonomia dos fiscais de campo, que agora precisam da autorização prévia 

de um superior para aplicar uma multa. As novas regras foram publicadas no dia 14/04, por meio de  
uma Instrução Normativa assinada pelo ministro do Meio Ambiente, conjuntamente com os presidentes 

do Ibama e do ICMBio.  
Desde a publicação da instrução normativa, ao menos três manifestações endereçadas às presidências 
das autarquias foram feitas para pedir que a norma seja revista. Uma feita por servidores do Ibama, 

outra pelos servidores do ICMBio e, uma terceira, pela Diretoria de Proteção Ambiental, do Ibama. 
Segundo os servidores, a instrução normativa engessa o trabalho do dia a dia no momento em que as 
regras da norma anterior – que ajustou as normas após a criação dos núcleos de conciliação – 

começaram a ser implementadas. 
Desde 2019, servidores da área ambiental federal estão proibidos de dar entrevista sem autorização 
prévia da assessoria de imprensa do Ministério do Meio Ambiente.  

 
Piso salarial e jornada de 30 horas para a enfermagem 

A reivindicação é antiga e tem o intuito de reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais. Além 

disso, a proposta também corrigiria a discrepância entre as remunerações praticados pelo país afora. 
O Projeto de Lei 2564 foi apresentado no ano passado e abrange o setor público e privado, inclusive 
entidades filantrópicas e organizações sociais de saúde. 

De acordo com o projeto, o piso salarial do enfermeiro passaria a ser de R$ 7.315,00 mensais; 
enquanto o piso do técnico de enfermagem seria de R$ 5.120,50. Já o auxiliar teria o valor fixado em 

R$ 3.657,50. Os valores referem-se à jornada de 30 horas semanais. 
Atualmente a proposta, tramita no plenário do Senado e uma consulta pública foi aberta pelo Senado 
para conhecer a opinião da população em relação à propositura. Acesse e vote:  

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141900 
O SINDSEP-MG defende a melhoria da remuneração e de uma jornada de trabalho mais humanizada 
para a categoria. A proposta, além de beneficiar diretamente a categoria que se encontra tão exausta, 

proporcionará maior qualidade no atendimento realizado visto que jornadas extensivas geram 
desgastes e impacta diretamente no quadro físico e emocional desses trabalhadores. 

 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141900

