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

 A reforma administrativa vai aprofundar a desigualdade no Brasil 
Na discussão sobre a reforma administrativa, a desigualdade só é lembrada quando erroneamente tentam 
apresentar o servidor como um privilegiado. Mas em um país reconhecido, internacionalmente, por 
enormes desigualdades, é absurdo que este não seja o ponto central não só desta, mas de qualquer 

reforma que pretenda melhorar o país. 
Para discutir como a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro, por meio da PEC 32/2020, 
amplia desigualdades, é preciso desmitificar dados sobre a atuação do Estado brasileiro: o de que o gasto 

social (ou a política pública) aumenta a desigualdade. Será isso verdade? 
É notório que o sistema tributário brasileiro hoje atua concentrando renda. É verdade. No entanto, o 
Estado brasileiro ao realizar gasto social, em especial o gasto com educação, saúde e o Regime Geral da 

Previdência Social, tende a reduzir a concentração de renda, como mostram diversos estudos. Qualquer 
discussão sobre desigualdade e serviço público, para além de discutir a renda dos servidores, precisa 
incorporar o papel fundamental desses trabalhadores na redução das desigualdades sociais no país como 

chave para prover direitos. 
Assim, ficam algumas perguntas para o governo (que não trouxe para a população, até hoje, as análises 
de impacto da PEC). Qual o impacto da PEC 32/2020 na provisão de direitos sociais? Qual o risco para os 

direitos sociais a partir das alterações propostas com a privatização da política social? Qual o risco da 
descontinuidade de serviços se o presidente ganhar superpoderes para acabar com órgãos e cargos? 
Crescerá a precarização no serviço público? Em resumo, como a PEC 32/2020 afetará os direitos já 

previstos na Constituição? 
Reconhecidamente, no Brasil há uma feminização da pobreza, assim como a população negra também está 
mais vulnerável à pobreza por razões históricas e por isso também é mais dependente dos serviços 
públicos. A redução dos serviços públicos pode levar as desigualdades a crescer, já que há diferenças 

significativas entre ser de classe alta ou baixa, do Norte/Nordeste ou do Sul/Sudeste/Centro-Oeste, branca 
ou negra/indígena etc. Para cada um desses grupos, a importância da provisão pública de direitos sociais é 
diferente, mas reduzi-los é cortar necessariamente da carne dos mais vulneráveis. 

Engana-se quem acha que a PEC vai aprimorar o serviço público entregue aos mais pobres: nela não há 
sequer uma linha sobre modernização, ampliação de investimentos ou uma proposta de avaliação de 
desempenho, só propostas de precarização. 

Há outro mecanismo, ainda, que pode afetar as desigualdades através da reforma. As desigualdades 
salariais de gênero são mais altas no setor privado que no setor público e consideram que reduzir o 
emprego público de forma estrutural (como o quer a reforma por aqui) pode ampliar as desigualdades de 

gênero. E sobre a questão racial há um movimento de usar a agenda de uma “suposta” preocupação com 
a desigualdade de gênero e racial para apoiar a destruição do Estado através da PEC e ampliar a 
precarização. Em especial, a diferenciação feita pela PEC entre carreiras de Estado e contratos por tempo 

indeterminado preservaria justamente as carreiras onde há mais brancos (as que se entendem como “de 
Estado”) enquanto precarizaria carreiras em que os negros são mais presentes (além de serem os maiores 
beneficiários de muitas das políticas sociais). 

As reformas administrativas ocorridas em outros países e inspiradas no arcabouço da austeridade, 
contribuíram para a ampliação de desigualdades de gênero. Por lá, a reforma – apresentada como 
“técnica” e “como único caminho possível” – forçou a posterior adoção de medidas que ampliaram 

desigualdades de gênero.  
Por aqui, desde a Emenda Constitucional 95/2016 (EC 95/2016), somos forçados a crer que as reformas 
não se preocupam com seus impactos na ampliação das desigualdades. A própria EC 95/2016 teve ( e tem) 

impactos altamente nefastos sobre a desigualdade. 



Durante a pandemia, a ação do Estado na prevenção aos direitos sociais se fez ainda mais importante. 
Impactos duradouros da pandemia são esperados no Brasil e criam desafios para a política social. A 

pandemia aumentou a pobreza e a desigualdade na América Latina e por isso novas políticas públicas terão 
que ser desenhadas, não cortadas, reduzidas, precarizadas. Isto se queremos um país menos desigual, é 
claro. 

Apesar de se apresentar como uma forma de reduzir desigualdades, a PEC é o contrário do que finge ser. 
Se aprovada, tenderá a criar mais precarização e mais desigualdade e em um contexto de extrema 
vulnerabilidade para a sociedade brasileira. 

 
Comissão especial será instalada hoje 
A comissão especial da Câmara dos Deputados que vai analisar a reforma administrativa será instalada 

hoje, com indicação de integrantes, eleição do presidente e designação do relator, que será o deputado 
Arthur Maia (DEM-BA), que já se declarou favorável à reforma. 
Em maio, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou a admissibilidade da proposta 

de emenda. À comissão especial cabe analisar o mérito do projeto, que restringe a estabilidade no serviço 
público. A exceção seriam os cargos “típicos de Estado”, que seriam especificados em outro projeto. 
 
Abaixo assinado contra a PEC 32 

Hoje, na parte da manhã, servidores de diversas categorias fizeram um ato contra a reforma 
administrativa, em frente ao anexo II, da Câmara dos Deputados. A Condsef/Fenadsef e o SINDSEP-MG, 
representado pela diretora Jussara Griffo, além de outras entidades representativas dos servidores 

estiveram presentes ao ato que reivindica a suspensão a tramitação da PEC 32/20, conhecida como 
reforma Administrativa, durante o período em que durar a pandemia.  
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O abaixo-assinado, com quase 130 mil assinaturas será entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, na parte da tarde. O documento pede ainda que a proposta de reforma Tributária seja 
colocada em pauta das discussões antes da reforma Administrativa. 

 



Atenção, filiados (as) da Zona da Mata 
Entre os dias 07/06 e 26/06, a funcionária do Núcleo Regional Zona da 
Mata estará de férias. O atendimento será feito, por meio de plantão, de 
2ª a 6ª, somente das 13h às 18h, não havendo expediente na parte da 
manhã. A Diretora Maria da Conceição ficará à frente dos plantões às 2as, 
4as e 6as. O Coordenador do Núcleo, Francisco de Assis, atenderá às 3as e 
5as. 
 

Errata 
Na edição de ontem (08/06) do Boletim do Servidor foi publicada uma 
matéria sobre o plano médico dos servidores da CNEN. Onde se lê 
“CNEN rescinde contrato com Unimed e cerca de 400 servidores de Minas 
Gerais/Goiás/Nordeste ficarão sem plano médico”, leia-se “CNEN 
pretende rescindir contrato com Unimed e cerca de 400 servidores de 
Minas Gerais/Goiás/Nordeste ficarão sem plano médico”. 
 

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


