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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JUNHO - 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 – continua a 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! 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 cidades como Araxá, Betim, Contagem, Santa Luzia, Ribeirão das Neves,   
Divinópolis, Nova Serrana, Almenara, Teófilo Otoni, Santos Dumont, Muriaé, Paracatu, Unaí, Montes 
Claros, Pirapora, Januária, Governador Valadares, Ipatinga, Poços de Caldas, Varginha, Uberaba, 
Uberlândia, Salinas, Patos de Minas, entre outras. 

 
Condsef/Fenadsef e Fórum de C&T vão solicitar intervenção do Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação para que a CNEN não acabe com o plano médico dos servidores 
No último dia 22/06 foi realizada uma reunião ampliada com o setor de Ciência e Tecnologia da base 
da Condsef para discutir estratégias de luta contra a intenção da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN), que após uma auditoria, pretende acabar com o plano médico dos servidores. O 
plano médico da CNEN atende a mais de 6 mil servidores lotados em cidades das regiões sudeste, 
nordeste e centro-oeste que ficarão desassistidos e muitos terão seus tratamentos de saúde 
descontinuados. 
Ao final da reunião ficou definido que a Condsef/Fenadsef vai subscritar uma carta-manifesto 
juntamente com as demais associações de servidores da CNEN solicitando a intervenção do Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação para que a CNEN não acabe com o plano médico dos servidores.  

 
O Lado Oculto da Reforma Administrativa 

A intenção do governo federal é ganhar a “disputa da narrativa”, com um discurso fajuto de que a 
reforma administrativa é essencial para controlar gastos e colocar o país nos trilhos. Trata-se de mais 
uma grande mentira. É preciso que todos conheçam, antes que seja tarde, o real conteúdo da PEC 
32/2020 e o real objetivo do governo. 
Desde o envio da proposta de reforma administrativa pelo governo federal ao Congresso Nacional, 
estão tentando vender a ideia de que as mudanças propostas são fundamentais para o equilíbrio das 
contas públicas. Mas o objetivo central e oculto é reduzir a presença do Estado, além de impedir que 
servidores tenham aposentadorias integrais - apesar de contribuírem para isso - favorecer a 
terceirização beneficiando os apadrinhados, que não terão compromisso com a qualidade do serviço 
prestado e a ética pública.  
Com a suspensão dos concursos públicos, a “nova administração” abre caminho para que a mão de 
obra humana seja substituída pela tecnologia. Por causa da pandemia de Covid-19, muitos servidores 
estão realizando suas atividades de forma remota. Essa “novidade” já mostrou que veio para ficar e 
muitos órgãos já se adequaram ao novo normal e implantaram o sistema de forma permanente, o que 
pode significar a extinção do serviço presencial.  
Não bastasse, o déficit de servidores faz com que os órgãos tenham dificuldade para cumprir sua 
missão legal. Sem quadro de pessoal, os profissionais precisam acumular funções e dispõem de menos 
tempo para aplicar a cada tarefa.  
É por esses e outros muitos motivos que não podemos permitir que a PEC da maldade destrua o 
serviço público. O Estado brasileiro, como o de muitas outras nações, para manter a ordem e a 
perfeita funcionalidade do país, precisa de uma sólida cultura administrativa, que perpasse gerações, 
que responda pelas entidades prestadoras de serviços à comunidade e que sirva ao povo. Servidor 
público não é servidor do governo e sim servidor do Estado.  
 
Comissão especial da PEC 32 realiza 1ª audiência pública 
A comissão especial da “reforma” administrativa realizou nesta terça-feira, 22/06, a primeira audiência 
pública, das 12 programadas. Inovação no serviço público foi o tema da audiência. Entre os 
convidados para discutir o assunto com os parlamentares estavam o secretário especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade; 
o presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(Anesp), Pedro Pontual; o líder de Causas no Centro de Liderança Pública (CLP), José Henrique 
Nascimento; a procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Élida Graziane 
Pinto; e a livre-docente e doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP) Irene 
Nohara. 



Para Nohara, o Estado é único capaz de bancar investimentos em inovação, tema que para ela deve 
ser usado como diretriz da gestão e não como princípio constitucional. A doutora em Direito do Estado 
de São Paulo argumentou ainda que a proposta pode trazer de volta dinâmicas próprias do 
coronelismo representando o que chamou de "inovação destruidora". Nohara sugeriu a inclusão de 
administrativistas no debate dessa reforma capazes de apontar caminhos que não uma PEC que traz o 
risco de precarizar o setor público ao invés de melhorá-lo. A doutora em Administração Pública 
e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Élida Graziane Pinto, destacou 
que inovação de fato seria retomar regras já existentes no setor público. "Se queremos aprimorar 
serviços públicos vale a pena retomar desafios anteriores", disse. Para a especialista, não se pode 
discutir eficiência nos serviços públicos se recursos não chegam e não são aplicados de modo a 
aprimorar o setor. "O problema não pode ser analisado sem que se discuta a guerra fiscal de 
despesas", pontuou. 
 
Estabilidade no serviço público dependerá de lei complementar 
Segundo o relator, uma questão importante da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, a da 
estabilidade para futuros servidores, ainda dependerá de regulamentação posterior. O texto fala em 
estabilidade para carreiras típicas de Estado, mas ficará na dependência de uma lei complementar. 
 
Intromissão indevida 
O relator manifestou discordância em relação à livre nomeação de cargos de chefia. “Eu me associo a 
todos aqueles que entendem esse ponto da PEC deve ser modificado”, para evitar uma “intromissão 
indevida política da administração pública”. 
 

Presidente do Senado quer desidratar PL da Enfermagem 
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), quer desidratar o Projeto de Lei (PL) nº PL 
2564, que estabelece o piso nacional dos profissionais da Enfermagem, e mudar a proposta retirando 
reivindicações e lutas históricas da categoria  como a jornada de 30 horas e o piso nacional.  
Em reunião realizada no dia 21/06, com um grupo de senadores, Pacheco afirmou que iria convidar 
representantes da categoria para apresentar uma proposta totalmente diferente da defendida por 
entidades que lutam por direitos da categoria. 
Diante desse ataque é necessário que a categoria aumente a mobilização e a luta pela aprovação do 
PL 2564. Se aprovado, o projeto beneficiará 2,4 milhões de enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, 
técnicos e técnicas de enfermagem, e parteiras, sendo 781,4 mil deles contratados pelas prefeituras. 
 
Carta pede aprovação na íntegra 
Uma carta-manifesto será enviada ao presidente e ao vice-presidente do Congresso, para que 
coloquem em votação de imediato o PL 2564 na íntegra. O projeto já tem votos suficientes para ser 
aprovado. 
É, no mínimo absurdo que o Senado queira modificar o PL 2564. O Congresso Nacional tem de 
reconhecer a importância desses profissionais, que todos os dias arriscam suas vidas na linha de 
frente do combate ao novo Coronavírus no Brasil.  
Jornada de 30 horas e piso nacional já!  
 
 


