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

 
CUT e centrais farão novas manifestações contra a reforma Administrativa no dia 18 

A CUT e as demais centrais sindicais estão convocando todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras 
para atos em todo o país no dia 18 de agosto, dia em que a luta contra a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 32, da reforma Administrativa, será marcada por greve do setor público municipal, estadual e federal 
em todo o Brasil.  
Além da greve, a ação dos servidores contra a reforma tem pressão nas bases dos parlamentares e em 
Brasília. Hoje, 03/08 será realizada uma manifestação na Esplanada dos Ministérios, com servidores de várias 
partes do país. Ao meio-dia, acontece a concentração no pátio do Museu Nacional e às 14h, uma grande 
passeata que dará visibilidade à luta contra a PEC 32. 
A luta em defesa do serviço público é de todos e todas porque assim como as outras pautas, afeta toda a 
classe trabalhadora. Segundo o presidente da CUT, as centrais sindicais já estão organizando os trabalhadores 
das diversas categorias para realizar atos, panfletagens, carreatas e até mesmo protestos, a exemplo das 
manifestações anteriores, que somadas levaram milhões de brasileiros às ruas contra a política do governo de 
Jair Bolsonaro (ex-PSL), de desmonte do Estado e desrespeito à vida. 
 
Privatizações 
Também pauta da mobilização do dia 18/08, a luta contra as privatizações denuncia os prejuízos e riscos 
iminentes com a entrega de riquezas e patrimônios públicos ao capital privado. São as empresas públicas 
estratégicas para o desenvolvimento do Brasil como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, Correios, 
Ceasaminas, entre outras. 
 
Fora Bolsonaro 
Também no dia 18, movimentos sociais que integram a Frente Fora Bolsonaro, farão atos em apoio à 
mobilização, exigindo o fim do governo de Bolsonaro. A unidade em torno das pautas é fundamental.  
 
Greve dos servidores reforça a mobilização do dia 18 
Nas últimas quinta e sexta-feira (29 e 30/07), servidores das três esferas – municipal, estadual e federal – se 
reuniram virtualmente no Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público - Contra a 
PEC 32, que teve como objetivo principal traçar a estratégia de guerra contra a reforma Administrativa. 
Entre as várias ações está a construção da greve do setor público no Dia 18 de agosto, Dia Nacional de 
Mobilização da Classe Trabalhadora. A categoria se reúne já a partir desta semana em assembleias para 
organizar o movimento que fará parte da mobilização em todo o país. 
Como parte da estratégia para derrubar a proposta de reforma Administrativa serão feitas ações para 
mobilizar vereadores e deputados estaduais com audiências públicas nas Câmaras e Assembleias Legislativas, 
além de moções contrárias à PEC. Entidades também farão visitas a prefeitos e governadores para reforçar o 
posicionamento contrário à PEC 32. 
A luta contra a reforma Administrativa também contará com campanhas em meios de comunicação e nas 
mídias sociais. 
 
Não à PEC 32 
A luta dos servidores públicos contra a reforma Administrativa não é somente em defesa dos trabalhadores e 
trabalhadoras, mas acima de tudo, em defesa do serviço público que será duramente prejudicado. A reforma 
Administrativa é muito mais danosa à população do que aos próprios servidores. Na essência, a PEC 32 vai 
reduzir a capacidade do Estado em políticas públicas básicas como saúde, saneamento e educação. Tudo isso 
vai para o setor privado que não vai prestar serviço gratuito. Só quem pode pagar vai ter acesso e a maioria 
da população não tem dinheiro para pagar. 
 



Retrocesso da PEC 32 

 Acaba com concursos para o setor público: menos servidores significa serviços mais precarizados; 
 Acaba com estabilidade de servidores: trabalhadores podem ser perseguidos e demitidos abrindo 

espaço para contratação de cargos que atendem ao interesse de um governante e não da sociedade; 

 Transfere atividades públicas para a iniciativa privada: serviços públicos básicos como a saúde ficarão 
nas mãos da iniciativa privada, com custos repassados à população, cuja maioria, não pode pagar; 

 Dá poderes ao presidente da República para reorganizar o funcionamento do Estado: sem discussão 
com a sociedade ou com o Congresso, o chefe do Executivo poderá interferir na organização dos 
serviços públicos; 

 Não combate altos salários: a PEC 32 não mexe com os chamados cargos de Estado – militares, juízes, 
desembargadores, diplomatas, que são os mais altos salários. A maioria dos servidores ganha, em 
média, R$ 3.816,00. No serviço municipal, o rendimento é menor ainda. Cerca de 75% ganham até R$ 
3.381,00. 

 
Impactos da Reforma Administrativa para a sociedade brasileira 
Todos os prejuízos contidos na PEC 32 e os motivos para combater à reforma Administrativa foram detalhados 
no Manifesto do Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público.  De acordo com o 
manifesto, o desafio para o movimento sindical é rebater o discurso de que a reforma não afetará os atuais 
servidores públicos, dialogando e informando os trabalhadores sobre os efeitos nefastos e atuando no 
Congresso Nacional durante a tramitação e votação da PEC. 
 

Quase um milhão de pessoas já votaram a favor do PL da Enfermagem na consulta 
pública do Senado. Participe! 

Dos 989.660 de internautas que acessaram o portal e-Cidadania do Senado, até a noite desta segunda-feira 
(02/08), para responder à consulta pública sobre o Projeto de Lei (PL) nº 2.564/2020, PL da Enfermagem, 
958.038 votaram a favor da proposta. Para votar acesse 
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141900. 
O PL define carga horária máxima de 30 horas semanais e piso salarial em R$ 7.315 para enfermeiros e 
enfermeiras, R$ 5.120,50 para técnicos e técnicas e R$ 3.657,50 para auxiliares. 
A proposta, de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), deve ser analisada pelo Plenário assim que o 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), colocar na pauta. Pacheco, assim como os donos de 
hospitais, gestores de entidades filantrópicas e prefeitos são contrários ao PL alegando falta de recursos para 
aumentar os salários e contratar mais profissionais. 
De acordo com o último levantamento do Conselho Federal de Enfermagem, de maio deste ano, desde o início 
da pandemia, 776 enfermeiros perderam a vida para a Covid-19. Já a senadora Zenaide Maia (Pros-RN), 
contradiz o discurso de falta de dinheiro. Segundo ela, há recursos orçamentários suficientes para cobrir os 
gastos com o piso salarial e a jornada. 
 

 
No dia 02/08, o SINDSEP-MG, representado pelos diretores Jussara Griffo e José de Arimatéia, recebeu a 

visita da equipe da GEAP, que apresentou ao Sindicato uma proposta de convênio referente ao plano de 
saúde. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 07/08 - Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef. 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141900

