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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - SETEMBRO - 2020 

Ato contra a reforma Administrativa e em defesa das empresas públicas 
A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e as demais centrais sindicais de Minas Gerais, o SINDSEP-MG e 
as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, estão convocando todos os servidores públicos federais, 
estaduais e municipais e os movimentos popular, social e estudantil para um ato contra o governo 
Bolsonaro, contra a sua proposta de reforma Administrativa (PEC 32/2020) e em defesa das empresas 
públicas. Em Belo Horizonte, o ato acontece nesta quarta-feira (30/09), a partir das 9h. Os 
trabalhadores sairão em carreata da Praça da Estação, passando pelas principais avenidas e 
ruas do centro da cidade até a Assembleia Legislativa.   
O evento desta quarta-feira é parte das atividades da Jornada Unitária em Defesa dos Serviços Públicos. 
Manifestações e vários atos públicos (atos de rua, carreatas, mobilizações em redes sociais e atos e 
paralisações em locais de trabalho) acontecem em todo o país. Todas as medidas de segurança, como o 
uso de máscaras e o distanciamento, serão tomadas em respeito ao protocolo contra a Covid-19. 
Durante os atos realizados nos diversos estados brasileiros haverá um amplo debate sobre a construção e 
deflagração de uma greve geral do setor.  
 
Fim do serviço público    
A PEC 32 altera o Artigo 37 da Constituição, promove o desmonte das carreiras públicas e do serviço 
público como um todo, atingindo diretamente a população que será a maior sacrificada.  
 

 
A ideia é promover o desmonte do serviço público para viabilizar as privatizações e repassar todos os 
serviços à iniciativa privada. Ou seja, os empresários que assumirem os diversos setores irão querer obter 
altos lucros. A parcela da população que puder pagar por esses serviços estará tranquila. Mas a maioria 
dos trabalhadores ficará à míngua. Isso sem falar nos mais de 13 milhões de desempregados.    
 
Onda de corrupção 
A proposta prevê o fim da estabilidade dos servidores, que passarão a ser indicados pelos políticos de 
plantão e estarão obrigados a obedecer a todas as suas ordens por medo de demissão, o que poderá 



promover uma onda de corrupção no serviço público brasileiro. A proposta também autoriza o presidente a 
extinguir órgãos e facilita, ainda mais, as privatizações.  
 
Um presidente mentiroso 
O presidente Bolsonaro mente descaradamente ao afirmar que é preciso realizar a reforma administrativa 
para o Brasil crescer. É a mesma mentira que foi usada para aprovação da EC 95, que congelou os 
investimentos públicos por 20 anos, e para aprovar as reformas Trabalhista e da Previdência. Depois de 
aprovadas, nenhuma dessas medidas impulsionou o crescimento econômico. Muito pelo contrário, o país 
está passando por uma das maiores recessões de sua história. E não é apenas por causa da pandemia do 
novo coronavírus. Mesmo antes da Covid-19 chegar ao país, o Brasil já possuía cerca de 13 milhões de 
desempregados.  
O governo também tem distorcido dados para confundir a opinião pública e levá-la a apoiar a PEC 32. 
Criminosamente, Paulo Guedes divulgou a informação de que os investimentos públicos tiveram um 
aumento de 145% nos últimos 12 anos, desconsiderando a inflação do período. Ao atualizar os dados 
corretamente pelo IPCA, em vez de aumento de gastos, descobre-se que ocorreu redução de 4,54% para 
4,34%.  
 
Empresas públicas 
O processo de desmonte do serviço público já faz a população sofrer. Os aumentos constantes dos 
alimentos no Brasil ocorreram depois que o governo fechou 27 armazéns da Conab, responsáveis pela 
estocagem e distribuição dos alimentos e controle de seus preços. Além de fechar os armazéns, o governo 
desvaloriza os trabalhadores da empresa. Desde junho de 2019 que os servidores tentam negociar o seu 
ACT sem sucesso.  
O descaso do governo também tem afetado a população que necessita do atendimento à saúde promovido 
pelos funcionários da Ebserh. Em plena pandemia da Covid-19, há superlotação em vários setores e 
faltam profissionais suficientes para a demanda. As negociações do ACT da Ebserh estão suspensas até 
dezembro de 2020.  
A Ceasaminas é outro exemplo de descaso. As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas) 
é uma estatal de grande importância estratégica para os mineiros. Possui 500 mil m2 de área construída 
por onde circulam aproximadamente 50 mil pessoas diariamente. Estima-se que passem por seus galpões 
80% dos alimentos consumidos diariamente em Belo Horizonte e Região Metropolitana. 
O CeasaMinas atende a premissas da Constituição Federal como segurança alimentar, abastecimento, 
garantia de renda ao pequeno produtor e geração de empregos. Mas o governo federal, para justificar a 
privatização, está sucateando a Ceasa. Até os investimentos foram bloqueados.  
As demais centrais de abastecimento passam pela mesma agonia. Postos estratégicos, erguidos com o suor 
do povo brasileiro estão sendo literalmente desabastecidas para justificar sua entrega ao livre mercado. 
 

Campanha em defesa do serviço público será laçada nesta quarta (30) 
A CUT e centrais sindicais lançam, nesta quarta-feira (30), a Campanha Nacional em Defesa das Estatais e 
do Serviço Público, com atos presenciais e virtuais que serão realizados em diversos locais do país. A 
campanha, que será permanente, visa denunciar à sociedade os prejuízos causados pelo processo de 
destruição do setor público brasileiro pelo governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL), que pretende privatizar 
estatais estratégicas para o Brasil, ao mesmo tempo em que ataca servidores e sucateia o serviço público 
prestado à população. 
Os brasileiros, em especial os trabalhadores mais pobres já sofrem com a falta de estrutura e de 
dificuldade de acesso a serviços em setores públicos como a saúde e a seguridade social, com postos, 
hospitais e agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com equipamentos velhos e sem 
reposição de servidores que se aposentaram ou morreram ou mudaram de área de atuação. 
Esses trabalhadores também são penalizados com o aumento de tarifas básicas como a de energia elétrica, 
o gás, a gasolina e outros serviços que estão sendo vendidos para a iniciativa privada, que visa apenas o 
lucro. 
O projeto de governo de Bolsonaro é bem definido, ele quer entregar o patrimônio brasileiro ao setor 
privado, desmontar o serviço público de tal modo que, daqui a pouco, os brasileiros terão de pagar por 
tudo. É um desmonte total que vem pelas privatizações e pela reforma Administrativa, que na verdade, é 
uma reforma de Estado. 
De acordo com Ariovaldo, a proposta de Emenda Constitucional da reforma administrativa (EC 32), que 
Bolsonaro enviou ao Congresso, faz com que os serviços públicos passem para as mãos de Organizações 



Sociais (OS) e outros instrumentos que estão previstos em Lei que precarizam o trabalho e baixam a 
qualidade dos serviços prestados ao povo. 
O governo quer fazer o uso de atribuições que hoje são do Estado como saúde, educação, segurança e 
moradia, que são serviços prestados em contrapartida aos impostos pagos pelo cidadão. O governo 
pretende se desfazer disso e impulsionar empresas para prestar esses serviços. 
A presença do Estado é fundamental para garantir os serviços prestados à população em várias áreas, em 
especial na saúde como ficou comprovado na pandemia do novo coronavírus (Covid-19), quando o Serviço 
Único de Saúde (SUS) foi e está sendo fundamental para atender as milhares de pessoas que foram 
contaminadas, diz Ariovaldo. 
Se não fosse o SUS, a tragédia da Covid-19 e o número de mortos seriam muito maiores porque foi o 
serviço público de saúde que garantiu leitos nos hospitais, atendimento e testagem. 
Pedro Armengol, diretor executivo da CUT e secretário de Finanças da Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal (Condsef), diz ainda que a proposta de reforma Administrativa do governo aponta 
para “a possiblidade real de que todo o serviço público brasileiro seja privatizado, deixando de dar proteção 
social aos trabalhadores e à sociedade, para atender aos interesses do capital”. 
No dia 30 estaremos nas ruas e nas redes sociais denunciando o projeto de Bolsonaro e dizendo 'não' à 
proposta que não melhora, em hipótese alguma, os serviços prestados à população, diz Pedro Armengol. 
 

Após caso da AGU, parlamentares articulam incluir servidores atuais na reforma 
administrativa 

Parlamentares já articulam incluir servidores atuais na reforma administrativa. E o motivo para isso, foi o 
caso envolvendo a promoção de 607 procuradores federais da Advocacia-Geral da União (AGU). 
O texto encaminhado ao Congresso no início do mês prevê o fim das promoções automáticas, mas blinda 
membros de Poderes, como procuradores e juízes, e só vale para servidores que forem contratados depois 
que as novas regras entrarem em vigor. Mas parlamentares podem alterar o texto para incluir outros 
Poderes no escopo da reforma. A ideia é defendida pelo deputado Tiago Mitraud (Novo-MG), coordenador 
da frente parlamentar pela reforma administrativa. 
Segundo ele, a promoção em massa que aconteceu na AGU pode ajudar a angariar apoio popular para 
uma reforma que atinja os atuais servidores, inclusive os que já estão no topo das carreiras. 
“Uma das vedações que a reforma traz é justamente a promoções automáticas por tempo de serviço. Só 
que essa vedação só está para novos servidores. Se a PEC estivesse em vigor e nós já tivéssemos esse 
instrumento, também para os atuais servidores, isso não aconteceria”, diz. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 30/09 - Dia Nacional de Lutas contra a reforma administrativa e em defesa dos serviços públicos; 
➢ 30/09 - Reunião preparatória da Comissão da Condsef/Fenadsef e 5ª Reunião da 

MNNP/Ebserh/Exercício 2020; 
➢ 03/10 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia (C&T). 

 

 


