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

 CNEN rescinde contrato com Unimed e cerca de 400 servidores de Minas 
Gerais/Goiás/Nordeste ficarão sem plano médico 

No último dia 01/06, foi realizada uma reunião entre a direção da CNEN e as associações de 
servidores para tratar temas como Plano Médico, MP 1049/21, Futuro dos Institutos, Gratificação 
de Raios-X e Adicional de Radiação Ionizante. A referida reunião foi “recheada” de absurdos, a 
começar pelo cerceamento da fala dos representantes dos servidores, com determinação de 
número de participantes e tempo de manifestação, o que inviabiliza um debate democrático. 
Mas qual não foi a surpresa dos representantes dos servidores ao tomarem conhecimento da 
descontinuidade do convênio entre a CNEN e a Unimed, o que deixará cerca de 400 servidores 
sem plano médico – atitude absurda, principalmente em tempos de pandemia. Apesar de haver 
previsão legal, a auditoria da CNEN não concorda com o modelo de convênio e emitiu parecer 
pela rescisão. 
Não bastasse, a auditoria da CNEN não aceitou qualquer justificativa para a manutenção do 
convênio com a Unimed, mesmo tendo ciência de que não há redes credenciadas para atender os 
servidores de Minas Gerais/Goiás/Nordeste. O Diretor de Gestão Institucional foi até exonerado 
por não concordar com o cancelamento do convênio. 
Os representantes dos servidores reivindicam que a CNEN busque junto ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações e Comunicações (MCTIC) uma alternativa para a continuidade da 
prestação da assistência médica por parte da CNEN. Os servidores reivindicam que seja 
recuperada a paridade da contribuição ao Plano Médico, uma vez que, 90% do custeio é 
financiado pelos servidores, enquanto a participação do governo é irrisória. 
Não podemos permitir que, em um momento em que os servidores mais precisam de um plano 
médico a CNEN nos vire as costas! 
Não ao enfraquecimento do plano médico da CNEN! 

 
Câmara quer acelerar tramitação da PEC 32/20 da reforma Administrativa 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que realizará  uma reunião, 
nesta na terça-feira (8), com todos os líderes partidários da Casa para “discutir mérito, ritos e 
procedimentos de tramitação” da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32, que trata da 
reforma Administrativa, ou mais precisamente da destruição do serviço público no Brasil. A 
proposta está na comissão especial, depois que deputados da base do presidente Jair Bolsonaro 
(ex-PSL) aceleraram votação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 
Lira afirmou que a reforma não atingirá direitos dos atuais servidores e que as mudanças serão 
conduzidas com “cuidado e responsabilidade”. O que o presidente da Câmara não disse é que 
a reforma prejudica a população brasileira que pode ficar sem serviço público que será 
privatizado e tem potencial para facilitar a corrupção ao tirar a estabilidade do servidor e abrir 
caminhos para contratação de pessoas apadrinhadas por políticos sem compromisso com a 
qualidade do serviço prestado e a ética pública. 
O presidente da Câmara também não menciona que a PEC 32 ameaça o futuro de milhares de 
pessoas que todo ano tentam entrar na carreira pública como servidores, seja por ter esperança 
em uma estabilidade profissional, seja por ter o sonho de servir ao país. 



O governo diz que quer modernizar, reduzir custos e outras defesas inconsistentes da propostas, 
mas ninguém diz, nem o  presidente da Câmara que a PEC não prejudica juízes, procuradores, 
deputados e senadores, além dos militares, os altos salários do país e os cargos onde os 
servidores têm mais penduricalhos para aumentar os vencimentos. 
O fato é que a PEC 32 retira a estabilidade dos servidores, com exceção dos “cargos típicos de 
Estado”, que aquelas que existem somente na administração pública, como auditor da Receita 
Federal, diplomata, policiais federais, auditores fiscais e técnicos do Banco Central (BC). O 
detalhamento desses grupos não consta na PEC 32, primeira etapa da reforma Administrativa. 
Segundo o governo, as carreiras típicas de Estado serão definidas em um projeto de lei específico. 
A reforma Administrativa prevê ainda o fim do  Regime Jurídico Único, responsável por 
regulamentar o vínculo entre os servidores e o poder público. Se a reforma for aprovada, cada 
cargo público será regido por normas distintas a depender de cada exercício, ou seja, de acordo 
com o governo de plantão.  
O resultado dessas mudanças é que os servidores públicos poderão ser demitidos com mais 
facilidade, caso investiguem e denunciem uma autoridade que cometeu um crime. A PEC também 
estipula que sejam aplicadas avaliações periódicas de desempenho. As mudanças valerão para 
quem for admitido depois de eventual entrada da proposta em vigor. 
O texto coloca na Constituição um ano de período de experiência para os cargos com vínculo de 
prazo indeterminado e uma avaliação ao final do período para efetivação. Para os “cargos típicos 
de Estado”, o período de experiência é de ao menos dois anos. 
A proposta proíbe a concessão de mais de 30 dias de férias por ano e de aposentadoria 
compulsória de servidor público como forma de punição. A prática é comum entre juízes e 
procuradores do Ministério Públicos, mas esses não serão afetados pela PEC. O texto também 
veda aumentos motivados apenas por tempo de serviço, aumentos retroativos, licenças 
decorrentes de tempo de serviço (exceto para capacitação), entre outras restrições. 
O projeto estabelece parâmetros para contratação de servidores por prazo determinado. Podem 
ser admitidos para atender a: 

 Necessidade temporária decorrente de calamidade, emergência, paralisação de atividades 
essenciais ou acúmulo transitório de serviço; 

 Atividades, projetos ou necessidade temporários ou sazonais, com indicação da duração 
dos contratos; 

 Atividades ou procedimentos sob demanda (não explica quais). 
 A proposta determina que uma lei estabeleça regras para cooperação entre órgãos e 

entidades públicas e privadas para executar serviços públicos. 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
11/06 – 4ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente dos trabalhadores da Ebserh; 
 


