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

Fórum de Mineiros denuncia deputados mineiros que são a favor da reforma 
administrativa 

Os Fóruns de Minas, compostos pela Frente Mineira em Defesa do Serviço Público e pelo Fórum 
de Mineiros - do qual o SINDSEP-MG faz parte - começou nesta semana uma campanha para 
denunciar os deputados federais mineiros que são a favor da reforma administrativa – cuja 
aprovação representará o fim dos serviços públicos gratuitos para a população.  
O objetivo da campanha é pressionar esses deputados – tanto aqueles que já declararam ser a 
favor da proposta quanto os que se dizem indecisos - para que mudem o seu voto.  Um 
levantamento feito pela empresa Contatos Assessoria Política, com os 513 deputados mostrou 
que, dos 53 deputados federais mineiros, 13 deles são contrários à reforma. Dos outros 40,  12 já 
declararam ser totalmente favoráveis à PEC 32/20. Os outros 28 alegam votar a favor ou contra, 
de acordo com os debates e modificações no conteúdo da proposta.  
Vale lembrar que esses deputados já votaram para retirar direitos, dificultar o acesso à 
aposentadoria, reduzir o cálculo dos benefícios e das pensões, dentre outras maldades! Isso é 
uma traição! Quando o deputado vai aos municípios pedir votos na campanha, ele faz inúmeras 
promessas. Mas depois de eleito, ele nem se lembra da população que os elegeu!   
A classe trabalhadora deve ficar de olho nesses deputados e nos seus partidos para perceber 
quem defende os direitos do trabalhador e quem é traidor do povo.  Esses deputados não têm 
nenhum compromisso com o povo! Apenas com seus próprios interesses! Vamos mostrar a cara 
desses traidores e pressionar para que eles não votem pela aprovação da reforma administrativa! 
 
Campanha 

 
Os outdoors estão instalados em vários locais de Belo Horizonte. A previsão é de quem sejam 
instalados em outras 24 cidades como Contagem, Santos Dumont, Uberlândia, Varginha, Betim, 
Ibirité, Curvelo, Uberaba, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Governador Valadares, Almenara, São João 
Del Rei, Patrocínio, Campo Belo, Muriaé, Pouso Alegre, Montes Claros, entre outras. 
 



Com Reforma Administrativa, rombo com indicações políticas pode chegar a R$ 11,5 
trilhões 

  
Nota técnica da Consultoria do Senado converge com alertas dos auditores dos Tribunais de Contas. Um 
Estudo elaborado pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal aponta que 
entre os efeitos negativos da PEC 32/2020 sobre as finanças públicas estão os quase um milhão de cargos 
que passarão a ser ocupados por indicações políticas, o que na prática significa um rombo do “montante 
de R$ 11,5 trilhões”. “Considerando a captura de apenas 1% deles, o dano direto aos cofres públicos é da 
ordem de R$ 115 bilhões”, diz o documento. 
Apesar de o governo federal defender que a Proposta de Emenda Constitucional 32/2020 (reforma 
administrativa), enviada ao Congresso Nacional, será um instrumento de ajuste fiscal no orçamento, em 
nenhum momento a equipe econômica do governo apresentou qualquer número ou estimativa do impacto 
que a reforma vai trazer aos cofres públicos. É o que mostra um estudo da Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle do Senado Federal divulgado em 19 de maio.  
O estudo aponta que, na contramão do que afirma o ministro da Economia, se aprovada, a PEC vai abrir 
brechas para aumentar a corrupção na Administração Pública e ter impactos negativos nas finanças 
públicas. Isso porque a reforma administrativa abre novas possibilidades para os contratos de gestão e 
permitirá a eliminação total das restrições atualmente exigidas para à ocupação de cargos em comissão e 
funções de confiança, permitindo a ocupação, sem limites, por qualquer pessoa indicada politicamente.  
Com a PEC haveria uma relevante expansão na quantidade de postos que poderão ser ocupados por 
pessoas sem vínculo com a administração pública. Diante disso, o serviço público prestado à sociedade 
ficaria nas mãos de empresas terceirizadas e de interesses políticos, sem nenhum compromisso com a 
gestão e qualidade do serviço prestado, impactando em descontinuidade e alta rotatividade.  
Outro problema destacado no documento é quanto aos contratos de gestão, já que a proposta cria 
procedimentos próprios para a contratação de bens e serviços, “uma vez que as compras governamentais 
são um dos mais tradicionais focos de corrupção, essa permissão amplia os riscos de sua ocorrência. Isso 
porque permite a constituição de um sistema jurídico absolutamente fragmentado, com uma multiplicidade 
de normas de compras, o que criará evidentes dificuldades para a atuação dos órgãos de controle e para o 
controle social”.  
A nota técnica corrobora com o que o SINDSEP-MG vem defendendo desde que a PEC começou a tramitar 
no Congresso Nacional: Haverá uma proliferação dos casos de corrupção e captura política no Brasil caso a 
reforma seja aprovada. 
O texto da PEC vai em outra direção, agravando os problemas existentes, pois se aprovada, vai tornar a 
qualidade do serviço público brasileiro ainda mais vulnerável a sazonalidades de projetos políticos, de 
planos governamentais dissociados do projeto de Estado, idealizado pela Constituição cidadã de 1988, que 
precisa ser perene e continuado.  
 
Corrupção  
A nomeação de pessoas sem vínculo em cargos públicos é um dos grandes canais para a corrupção no 
Brasil. O texto explica que a Proposta não apenas não elimina essa possibilidade, mas a expande 
significativamente. Ela então contribuiria para o agravamento do problema, reforça o estudo da Consultoria 
de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado, ao apontar que, se aprovada, a reforma administrativa 
vai permitir que quase um milhão de cargos nas três esferas de governo sejam ocupados por indicações 
políticas.  
Os dados confirmam que a aprovação da PEC 32 agravará o cenário de corrupção no Brasil. São, 
simplesmente, quase um milhão de cargos no serviço público a serem providos por indicação política, 
inclusive cargos que exercem atribuições técnicas, Essas atividades técnicas dependem de independência 
para serem exercidas, ou não será possível oferecer resistências a ilegalidades e fazer os enfrentamentos 
políticos necessários.  
Além disso, embora digam que a reforma administrativa mira no equilíbrio fiscal, a análise do estudo do 
Senado deixa claro a PEC 32/2020 tem efeitos negativos nas finanças públicas. Segundo o estudo, um dos 
efeitos negativos da PEC sobre as finanças públicas são os cargos que passarão a ser ocupados por 
indicações políticas – correspondem a um montante de R$ 11,5 trilhões. Considerando a captura de apenas 
1% deles, o dano direto aos cofres públicos alcança a ordem de R$ 115 bilhões.  
Dessa forma, a PEC permitirá um nível inédito de aparelhamento: não apenas os postos de comando e 
assessoramento, mas inclusive cargos de execução, poderão ser livremente indicados. Abre-se a porta, 
assim, para uma completa captura do Estado, envolvendo toda a estrutura hierárquica, até o nível 



operacional, com a substituição de servidores concursados por pessoas sem vínculo com a administração”, 
explica a nota.  
Entre outros pontos, o documento alerta para a possibilidade da “uberização” da força de trabalho no 
serviço público, que poderia passar a ser contratada sob demanda, queda na qualificação da força de 
trabalho e, por consequência, queda na qualidade do serviço prestado à população.  
O resultado dessas mudanças é um cenário de elevado desemprego conjugado com a precarização das 
relações de trabalho no setor privado derivada da reforma trabalhista. Juntos, esses dois fatores fomentam 
a criação de um contingente de profissionais disponíveis mesmo para vínculos trabalhistas frágeis, com 
grande rotatividade.  
Não à reforma Administrativa! 

 
Proposta determina indenização a ex-servidor contaminado por DDT 

O Projeto de Lei 636/21 concede indenização de R$ 100 mil, por danos à saúde, aos servidores da 
extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) contaminados por pesticidas 
no exercício das atividades profissionais. 
A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados prevê que a indenização será isenta do 
Imposto de Renda. Exige do poder público, ainda, o custeio da assistência à saúde adequada. 
“Agentes de saúde da extinta Sucam trabalharam no combate e no controle de diversas endemias 
sem qualquer proteção ou orientação para uso, ou cuidados preventivos”, disse a autora, 
deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC). 
Nessas campanhas foram utilizados DDT (sigla para dicloro difenil tricloroetano) e malathion, 
ambos associados à ocorrência de câncer. “A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) admitiu em 
nota técnica que servidores apresentaram saúde instável proveniente do trabalho com essas 
substâncias”, afirmou a deputada. 
 
Nota de Pesar 

 
É com profunda tristeza que o SINDSEP-MG informa o falecimento do filiado Marcos Fernandes de 
Aquino em um trágico acidente, no dia 23/05, próximo à cidade de Conselheiro Pena, região leste 
de Minas. O acidente vitimou também sua esposa e filha. O companheiro era servidor do 
Ministério da Saúde e filiado ao SINDSEP-MG desde 1990, onde foi delegado sindical por diversas 
oportunidades. A direção do Sindicato se solidariza com os familiares e amigos do servidor. 
Companheiro Marcos Aquino, presente! 


