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

 Servidores preparam reação ao avanço da reforma administrativa na Câmara 
Enquanto o relator da reforma administrativa (PEC 32) na Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados, Arthur Maia (DEM-BA), segue um cronograma para apresentar seu parecer em agosto, o 
funcionalismo se mobiliza para evitar o avanço da proposta. A intenção de Maia e outros parlamentares é 
garantir a votação do texto no plenário da Casa já no mês que vem. Para tratar do tema, o relator tem se 
reunido com integrantes do governo e, nessa semana, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). 
Em contrapartida, para pressionar o Legislativo, as categorias estudam uma greve geral unificada — com 
servidores dos municípios, estados e União —, além de ações no Supremo Tribunal Federal (STF). A 
expectativa é que a mobilização do serviço público ganhe força e provoque mais efeitos no Parlamento 
com a atuação das categorias de segurança pública e das carreiras da magistratura e do Ministério Público, 
já que a inclusão de juízes e promotores na PEC ganhou apoio na Câmara. 

 
Quem vota contra trabalhador, não volta 
O serviço público está sob ataque desde o golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff. O 
governo de Jair  Bolsonaro (ex-PSL) não repõe o quadro quando servidores se aposentam, não investe em 
infraestrutura, nem tampouco faz concurso público. Não contente com a perversidade que prejudica o 
povo, o país e os servidores, o governo promove um intenso desmonte das estatais e órgãos públicos para 
privatizar a preço de banana. 
Paralelamente aos ataques, o marketing bolsonarista espalha na sociedade sua narrativa de culpar os 
servidores para facilitar a aprovação da privatização. O que eles não dizem é que tudo isso tem objetivos 
claros: enfraquecer o Estado, beneficiar os grandes empresários e convencer a população de que os 
serviços que ela tem acesso e tanto necessita não têm valor. 
A reação a esses ataques será discutida durante o Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Serviço Público, que acontece nos dias 29 e 30/07 que reunirá servidores federais, estaduais e 
municipais. No evento virtual, o Fórum das Centrais Sindicais apresentará uma proposta de enfrentamento: 
greve nacional dos servidores no dia 18 de agosto. 
Impedir o avanço no Congresso Nacional da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32, da reforma 
Administrativa é urgente. A expectativa é de que o Encontro defina as diretrizes da grande campanha 
nacional que se espalhará pelo país como forma de pressão aos parlamentares. 
O recado aos deputados e deputadas será dado em suas bases: seu voto em relação à PEC 32 pode 
significar a perda do mandato nas próximas eleições. As eleições acontecem no ano que vem e temos de 
fazer muita pressão: Quem vota contra o trabalhador, não volta.  
 

SouGov.br apresenta novos serviços para servidores públicos federais 
A partir de agora, os usuários podem cadastrar seus dados bancários pelo celular e alterar, por exemplo, a 
sua conta salário; solicitar a licença gestante, adotante e paternidade, e todos os benefícios, juntamente 
com o cadastro do novo dependente, num mesmo protocolo; e autorizar ou não a administração a acessar 
a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física para fins de atendimento aos órgãos de controle.  
Apesar de novos serviços, aplicativo SouGov.br continua ignorando excluídos digitais. Para o funcionalismo, 
não se pode ter uma ferramenta de acesso ao cadastro dos servidores unicamente digital por aplicativos. 
Apesar das novidades na automação, persistem as dificuldades na realização da prova de vida digital e os 
empecilhos a todos os que não têm acesso seja por exclusão digital ou por não terem ou não saberem 
manusear seus smartphones. O governo alega estar facilitando a vida do (a) servidor (a). Mas está 
prejudicando mais. 



Filiado (as), participe da Assembleia Geral Extraordinária! 

 
Conforme edital de convocação publicado no dia 30 de julho de 2021, no Jornal Estado de Minas, página 
04, a Diretoria Colegiada e a Comissão Eleitoral do SINDSEP-MG convocam os (as) filiados (as) a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária Virtual, que será realizada nesta segunda-feira 
(02/08/2021), às 17h, em primeira convocação, e às 18h, em segunda convocação, para tratar do processo 
eleitoral do SINDSEP-MG – triênio 2021/2024. 

 
Edital publicado no jornal Estado de Minas, edição do dia 30/07/2021, página 04.  

 


