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

 Fonasefe protocola pauta de reivindicações dos servidores no Ministério da Economia 

 
No dia 28/06, representantes do Fonasefe - fórum que representa o conjunto de servidores do 
Executivo Federal – voltaram ao Ministério da Economia para protocolar, novamente, a pauta de 
reivindicações da categoria. A pauta já havia sido levada ao governo, no mês de março. No 
entanto, até o momento não houve nenhum retorno por parte do governo. 
O Fonasefe aproveitou a oportunidade e solicitou também a abertura imediata de negociações e 
agendamento de uma audiência para tratar da pauta da categoria, já que o governo, numa 
atitude eleitoreira e oportunista, acena com a possibilidade de reajustar os salários dos servidores 
em 5%.  
Com salários congelados desde 2017, cerca de 90% dos servidores federais acumula perdas que 
ultrapassam 48%. Esse cálculo considera a defasagem salarial de julho de 2010 a dezembro de 
2021, a partir do IPCA, para categorias que tiveram reajuste de 5% entre 2013 e 2015 e que 
firmaram acordos de reposição em duas parcelas (5,5% em agosto de 2016 e 5% em janeiro de 
2017).  
Para algumas categorias que tiveram reajuste de 5% entre 2013 e 2015 e que assinaram acordos 
de reposição em quatro parcelas (5,5% em agosto de 2016, 6,98% em janeiro de 2017, 6,64% 
em janeiro de 2018 e 6,31% em janeiro de 2019), a reposição equivalente a defasagem salarial 
de julho de 2010 a dezembro de 2021, considerando IPCA, seria de 28,2%. 
 
Alerta 
Amargando anos de congelamento completo não apenas de salários, mas também em benefícios 
como vale alimentação e planos de saúde, o secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio 
Ronaldo da Silva, alerta para o caráter eleitoreiro da intenção de reajustar em 5% os salários da 
categoria. Isso porque o congelamento imposto aos servidores devido à situação de calamidade 
pública pela pandemia enviada pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional vai até 
dezembro. Nem mesmo os servidores que estão atuando na linha de frente do combate à Covid-
19 desde o início da crise sanitária escaparam do congelamento salarial.  A proposta de 5% está 
longe de resolver a situação dos servidores 



Outro alerta sobre esses 5% de reajuste aos servidores em 2022 vem do Diap. O percentual pode 
representar, na verdade, perdas salariais ainda maiores. Isso porque a categoria deve se lembrar 
de alterações promovidas pela reforma da Previdência que aumentaram a alíquota previdenciária 
para servidores públicos.  
Só esse ano uma Portaria oficializou reajuste de 5,45% nos valores das alíquotas de 
contribuição dos servidores públicos da União, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. Ou 
seja, só o reajuste dessas alíquotas foi maior do que o aumento que o governo Bolsonaro 
pretende dar aos servidores. A categoria precisa ficar atenta. O que precisamos é de reposição 
salarial digna, justa e investimentos adequados no setor público que garantam serviços públicos 
de qualidade ao povo brasileiro.  
#ForaBolsonaro 
 

CPI da Covid escancara importância da estabilidade no serviço público 
 Vários são os exemplos de servidores estáveis que trouxeram à tona, casos de corrupção, como o 
delegado da Polícia Federal que denunciou o ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, por 
esquema de venda ilegal de madeira. Também graças à garantia do emprego, vários servidores 
notificaram e multaram autoridades, entre elas o próprio presidente da República, pela flagrante 
infração do não uso da máscara em municípios cujo uso é obrigatório em locais públicos, neste 
período de pandemia. 
O recente depoimento do servidor do Ministério da Saúde à CPI da Covid, instaurada no Senado 
Federal, que denunciou ter sofridos pressões de seus superiores, com conhecimento do presidente 
da República, para liberar a importação da vacina indiana Covaxin, por um preço muito mais alto 
do que as outras vacinas adquiridas pelo Brasil, num latente escândalo de corrupção expõe a toda 
sociedade, a importância da estabilidade do servidor público. 
Nossa legislação impõe ao servidor público uma série de deveres como requisitos para o bom 
desempenho de seus encargos e regular funcionamento dos serviços públicos. A Lei de 
Improbidade Administrativa, de caráter nacional, proíbe qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às leis e às instituições. O dever de 
obediência impõe ao servidor o acatamento às ordens legais de seus superiores e sua fiel 
execução, devendo se recusar a praticar qualquer ato ilegal, sem medo de perder o seu emprego. 
Toda essa legislação não existe por acaso. Cuidar da coisa pública exige dos cuidadores, todos 
esses requisitos para que a sociedade fique protegida de políticos que poderiam fazer uso 
indevido do poder para fins particulares, eleitoreiros, econômicos e, ainda, aprofundar e facilitar a 
corrupção em órgãos públicos. 
O governo Bolsonaro, ao encaminhar ao Congresso Nacional a PEC 32/2020 que prevê, entre 
outras coisas, o fim da estabilidade do servidor público, traz, em seu bojo, prejuízos para toda a 
sociedade brasileira, com o visível aparelhamento do Estado. 
O fim da estabilidade vai, seguramente, resultar, entre outros, na descontinuidade da prestação 
do serviço público, perda da memória técnica, dificuldade de planejamento em longo prazo, 
rompimento do fluxo de informações, além do estímulo ao apadrinhamento político, nepotismo e 
cabides de emprego, ao declarar o fim dos concursos públicos e a contratação de forma 
precarizada, com a transferência das atividades públicas para a iniciativa privada, que visa 
somente o lucro. 
Por isso, todos precisam entender que defender a estabilidade do servidor público, é proteger a 
sociedade da corrupção e da sobreposição dos interesses particulares sobre o interesse público, e, 
de uma vez por todas, exigir dos parlamentares o voto contrário à proposta. 
 

PEC 32 pode fragilizar escolas, órgãos educacionais e a carreira dos professores 
O impacto da Reforma Administrativa no âmbito da Educação foi tema de debate, na manhã desta 
segunda-feira (28/6), na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. A audiência pública 
trouxe ao os aspectos da PEC 32 que, se aprovada, atingirão escolas, órgãos educacionais e, 
principalmente, os educadores. 



Toda vez que o governo defende a PEC 32 alega que ela vai acabar com os privilégios. Mas 
quando se lê o texto da proposta, percebe-se que é voltado para professores, enfermeiros, 
justamente aqueles que não são os verdadeiros privilegiados. O governo vende algo que não vai 
entregar. A Reforma enfraquece o serviço público brasileiro e prejudica toda a população que 
depende dos serviços públicos. 
A PEC 32 propõe alterações preocupantes, como a falta da proteção dos profissionais da educação 
das carreiras típicas de estado, a perda de estabilidade, a possibilidade de terceirização, a 
ausência de um piso para os professores e até a destinação dos recursos do Fundeb.  
 
Retrocesso na educação 
Essa PEC vai trazer mudanças profundas para o Estado brasileiro e para a educação, com 
consequências para as próximas gerações. Ela fragiliza a relação das universidades federais com 
os próprios entes federativos. Sem estabilidade, o professor passa a depender dos desejos do 
governador, do prefeito e do presidente. Isso é ferir a Constituição, avaliou a reitora da 
Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão Moura. 
A aprovação da Reforma Administrativa também ameaça a educação inclusiva socioeconômica dos 
institutos federais. A educação é um grande instrumento de transformação, que está ameaçada 
pela PEC 32. 
Para entender a PEC 32, precisamos entender de onde isso veio. O que está acontecendo agora é 
a destruição de tudo o que foi construído. A população precisa compreender quem, de fato, nós 
estamos defendendo. Porque esse prejuízo vai além dos direitos dos trabalhadores. O que o 
Estado quer legalizar é a omissão e transferir essa demanda para a iniciativa privada. 
 


