
B
o

le
ti

m
 d

o

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

Dia do Servidor Público será marcado pela luta em defesa dos serviços públicos 
 

 
Nesta quarta-feira (28), Dia do Servidor Público, a CUT e as entidades que representam os trabalhadores e 
as trabalhadoras realizarão manifestações nas ruas e nas redes em todo o país em defesa do serviço 
público de qualidade para a população, da valorização do servidor público. 
Os atos também serão em defesa das empresas públicas que estão na mira da privatização, como os 
Correios, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica e, em Minas Gerais, as Centrais de Abastecimento 
de Minas Gerais S.A. (Ceasaminas), e contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 32/2020), que 
prevê uma reforma Administrativa que acena ao mercado e penaliza população, destrói funcionalismo 
público e mantém privilégios para poucos. 
A luta é contra o processo de sucateamento e desmonte dos serviços públicos e das estatais, iniciado pelo 
golpista Michel Temer (MDB) e intensificado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL), que deve ser 
acelerado com a tramitação da reforma Administrativa encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional, 
e as privatizações das empresas públicas, que serão entregues ao capital financeiro e às corporações 
multinacionais, afeta o bolso dos trabalhadores e trabalhadoras. 
É dia de denunciar a política do governo Bolsonaro que, se aprovada no Congresso Nacional, pode acabar 
com o serviço público no Brasil, disse o dirigente se referindo a PEC 32 que, segundo ele, prevê uma 
profunda mudança no papel do Estado no Brasil, com a precarização do serviço público, retirada de direitos 



dos servidores e o início do modelo de Estado mínimo e que deixará milhares de pessoas sem acesso a 
serviços básicos essenciais. 
 

SINDSEP-MG convoca ato em comemoração ao Dia do Servidor 
Não temos o que comemorar neste dia 28/10, mas também não podemos cruzar os braços sem nos 
manifestar. Estaremos nas ruas, com todos os equipamentos de proteção contra Covid-19, para dialogar 
com a sociedade sobre esta medida de Bolsonaro e Guedes que, se aprovada, só quem tem dinheiro para 
pagar que terá educação e saúde.  
A nossa responsabilidade é ir contra esta medida e derrotar este projeto tão danoso para a sociedade 
brasileira, que é a reforma Administrativa e o conjunto de privatizações das nossas estatais. 
Diante dos ataques do governo Bolsonaro, Guedes e Mourão aos serviços públicos, aos servidores e ao 
povo brasileiro, o SINDSEP-MG, juntamente com o Fórum de Mineiros, vai realizar pedágios em frente à 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN/CDTN), na Pampulha e no Ministério da Economia (Ex-
superintendência do MTE), na Rua tamoios, no Centro de Belo Horizonte. E a partir das 11h haverá 
panfletagem na Praça Sete em ato unificado com a Centrais Sindicais e representantes das categorias de 
servidores públicos.  Portanto, a melhor forma de comemorar o dia do servidor é lutar em defesa do 
serviço e do servidor público! 
#EuDefendooServiçoPúblico 
#DigaNãoàReformaAdministrativa 

 

Dia 28/10 – pedágio nos 
órgãos das 7h às 8h30 
Panfletagem na Praça 
Sete – a partir das 11h 

 



Os Perigos da Reforma Administrativa: cartilha esclarece verdades e mentiras sobre a 
PEC 32/2020 

Por que a reforma administrativa prejudica todos os servidores, o serviço público e o povo brasileiro? Para 
responder a esta pergunta e ainda elucidar verdades e mentiras sobre o texto da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 32/2020, em tramitação no Congresso Nacional, é o grupo “CUT Independente e de 
Luta” elaborou uma cartilha.  
Enviada pelo governo no início de setembro, a PEC tem sido apontada como um projeto importante e 
necessário para “salvar” o Estado brasileiro do suposto “inchaço” no número de servidores públicos no 
país. Mas a verdade é que a proposta serve ao projeto de Bolsonaro, Mourão e Guedes de destruição dos 
serviços públicos e retirada dos direitos dos servidores, cuja principal vítima é a população brasileira que 
será duramente atingida pelas mudanças propostas na reforma, caso ela venha a ser aprovada pelo 
Legislativo. 
Por isso, é tão importante esclarecer que tanto os atuais servidores e empregados públicos serão atingidos 
pela PEC 32/2020, como os futuros trabalhadores do setor público, e ainda mais os brasileiros e brasileiras 
que de alguma forma são usuários dos serviços públicos que o governo ataca neste momento. É 
importante entendermos que quando o governo propõe reduzir carga horária com redução de salário, isso 
é uma tragédia para o trabalhador que terá o seu salário cortado no final do mês. Mas essa tragédia é 
ainda maior para o cidadão, pois, essa redução significa menos atendimentos à população em hospitais, 
escolas e outros serviços. 
Vale aqui esclarecer também que é uma enorme mentira o argumento de que o Brasil tem mais servidores 
públicos do que o necessário. Quando comparamos o número de servidores públicos do Brasil com a média 
de outros países, como aqueles que pertencem à OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) – Portugal, Espanha, Alemanha e Canadá, por exemplo – o Brasil tem 5.6% 
da sua população vinculada ao serviço público. Enquanto que a média nesses países é de 10%, 
proporcionalmente à sua população. Para nosso país atingir essa média seria necessário aumentar o 
número de servidores dos atuais 11 milhões para 21 milhões. 
Para ler a cartilha acesse: https://sindsep-df.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Cartilha-Reforma-
Administrativa.pdf. 

 

Exigência da prova de vida do INSS, suspensa desde março, terá retorno gradual 
Suspensa desde março por causa da pandemia do novo coronavírus, a rotina de bloqueio de benefícios 
feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por falta da realização de prova de vida vai retornar 
de forma gradual. 
O INSS prorrogou, em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 15 de outubro, a 
interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios até o fim de novembro. 
Logo, aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida entre março e outubro deste ano não 
terão os benefícios bloqueados. Caso não haja nova prorrogação, é preciso fazer a comprovação em 
novembro. 
Em nota, a autarquia federal explicou, sem detalhar datas, tampouco medidas a serem adotadas, que a 
rotina de bloqueio de benefícios por falta de prova de vida retornará gradualmente. 
“Quando houver o retorno da rotina de bloqueio, suspensão e cessação de benefícios por falta de 
realização de prova de vida, a mesma ocorrerá de forma gradual”, informou o INSS. 
Segurados que recebem por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético devem 
comprovar, anualmente, que estão vivos – por isso a necessidade de realizar o procedimento. 

 
Bloqueio 
Aposentados, pensionistas e demais beneficiários que não fizeram comprovação de vida há mais de um 
ano terão os benefícios suspensos. Após seis meses, o pagamento é cessado pela autarquia. 
Até então, a rotina de bloqueio e cessação em decorrência da falta de prova de vida estava suspensa pelo 
INSS até o fim de outubro. Com a portaria publicada no último dia 15, o prazo se estende até novembro. 
“A rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária que paga os benefícios 
permanece. A comprovação da prova de vida deverá ser realizada normalmente pelo bancos”, informou. 
A prorrogação vale para beneficiários residentes no Brasil e no exterior – no último caso, a prova de vida 
pode ser feita por meio de procurador ou documento emitido no consulado. 
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