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

 
SINDSEP-MG promove atividades pelo Dia do Servidor Público 

Para muitos pode não haver o que comemorar neste dia 28/10, mas também não podemos cruzar 
os braços sem nos manifestar. E  por entender que a melhor forma de celebrar o Dia do Servidor 
é lutar em defesa do serviço e do servidor público, o SINDSEP-MG promoveu algumas atividades 
para mostrar a importância dos servidores e do serviço público tão duramente atacados por  
Bolsonaro e Guedes. 
O diretor do SINDSEP-MG e servidor aposentado da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), José de Arimatéia participou de um pedágio, juntamente com servidores do Centro de 
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) em frente à entrada do Órgão. Panfletos 
explicativos a reforma administrativa proposta por Bolsonaro juntamente com um kit contendo 
máscara e álcool gel foram distribuídos nos semáforos. 
 

 
Já no início da tarde, os diretores do SINDSEP-MG, José de Arimatéia, Jussara Griffo e Márcia 
Castro se juntaram a representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT/MG) e de várias 
categorias de servidores públicos em um ato unificado na Praça Sete, em Belo Horizonte. Com 
faixas e cartazes servidores da Funasa, CNEN, Ministério da Economia (ex-Ministério da Fazenda), 
INSS, Correios, Petrobrás, entre outros mostravam para a população as consequências da reforma 
administrativa, que se aprovada, representará o fim dos serviços públicos gratuitos para a 
população. 
O Deputado Rogério Correia (PT/MG) também esteve presente ao ato. O deputado falou sobre a 
política genocida do governo Bolsonaro que não bastasse todos os ataques à classe trabalhadora 
e aos servidores públicos, em sua mais nova ofensiva contra os serviços assinou decreto 
juntamente com ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizando a equipe econômica a preparar 
um modelo de privatizações para unidades básicas de saúde. O Deputado, juntamente com outros 
parlamentares, apresentaram projetos pedindo a suspensão do decreto, que consideram uma 



medida, que visa privatizar os postos de saúde comunitários, essenciais para a saúde coletiva e 
“direito fundamental da população”. 
#EuDefendooServiçoPúblico #DigaNãoàReformaAdministrativa 
 

 
 

Decreto de Bolsonaro abre caminho para privatização de unidades de saúde 
Decreto assinado por Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, autoriza a equipe 
econômica a preparar um modelo de privatizações para unidades básicas de saúde. A norma foi 
publicada nesta terça-feira (27) no Diário Oficial da União. 
O texto inclui a política de fomento ao setor de atenção primária à saúde no Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República. 
O decreto delega à equipe econômica a "preparação de estudos de alternativas de parcerias com 
a iniciativa privada para a construção, uma modernização e a operação de Unidades Básicas de 
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 
Segundo o governo, os estudos terão a finalidade inicial de estruturar projetos pilotos, cuja 
seleção será estabelecida em ato da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimentos do Ministério da Economia. 

https://www.facebook.com/hashtag/eudefendooservi%C3%A7op%C3%BAblico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCSj1_U6Haazkulizqmq_OrpwnMHUa3eOUrupxkH6wlBpyaxAPI5_M-YJwlcpvL0Iy1wQktlS-MwLy-29OuU1YRHuuvRDiioodQvd4oMbBmhrf3j63-7Om6EqbzC5saml1iMdOrteED5BFDUwjFhcN7yHH1OfCvYtJgaXGZdaHzfbNHlXGNJ0dEP4LuY1IKxs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/digan%C3%A3o%C3%A0reformaadministrativa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCSj1_U6Haazkulizqmq_OrpwnMHUa3eOUrupxkH6wlBpyaxAPI5_M-YJwlcpvL0Iy1wQktlS-MwLy-29OuU1YRHuuvRDiioodQvd4oMbBmhrf3j63-7Om6EqbzC5saml1iMdOrteED5BFDUwjFhcN7yHH1OfCvYtJgaXGZdaHzfbNHlXGNJ0dEP4LuY1IKxs&__tn__=*NK-R


 
Arbitrariedade 
Em nota, o Conselho Nacional de Saúde criticou a decisão do governo e disse que a medida é 
arbitrária e tem como objetivo privatizar as unidades básicas de saúde no país. 
“Nós, do Conselho Nacional de Saúde, não aceitaremos a arbitrariedade do presidente da 
República, que no dia 26 editou um decreto publicado no dia 27, com a intenção de privatizar as 
unidades básicas de saúde em todo o Brasil. Nossa Câmara Técnica de Atenção Básica vai fazer 
uma avaliação mais aprofundada e tomar as medidas cabíveis em um momento em que 
precisamos fortalecer o SUS, que tem salvado vidas. Estamos nos posicionando perante toda a 
sociedade brasileira como sempre nos posicionamos contra qualquer tipo de privatização, de 
retirada de direitos e de fragilização do SUS. Continuaremos defendendo a vida, defendendo o 
SUS, defendendo a democracia.” A nota é assinada pelo presidente do CNS, Fernando Pigatto. 
 

 
 
Parlamentares pedem suspensão do decreto 
A deputada Maria do Rosário (PT-RS) está encabeçando um Projeto de Decreto Legislativo (PDL 
453/20) da bancada do PT para tentar suspender o Decreto 10.530 do governo Jair Bolsonaro, 
que abre espaço para a privatização de serviços do Sistema Único de Saúde em meio à pandemia 
do novo coronavírus. O partido ainda anunciou que entrará com ações na Justiça contra Bolsonaro 
nas próximas horas para tentar barrar a tentativa de iniciar o processo de privatização da saúde. 
O deputado Rogério Correia (PT-MG) também protocolou, na Câmara Federal, o PDL 454/20 que 
susta imediatamente os efeitos da medida do governo federal. “O decreto de Bolsonaro propõe 
que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) saiam da esfera pública e se transfiram para a iniciativa 
privada”, critica o deputado. “E as UBSs são as portas de entrada do SUS, o que o governo quer 
de fato é privatizar todo o sistema de saúde público brasileiro.” 
“A saúde é direito social constitucional e a Câmara dos Deputados não pode aceitar a destinação 
de equipamentos públicos garantidores da universalização do acesso à saúde pela população 
brasileira aos interesses do mercado”, justificou o parlamentar no projeto. “Agora é pressionar, 
em todas as áreas, pela cassação dos efeitos do decreto. A saúde agradece. O Brasil e os 
brasileiros também”, assegurou Rogério Correia. 



Governo muda dia de ponto facultativo do Dia do Servidor Público 
O Governo Federal publicou em edição-extra do Diário Oficial da União (DOU), da última terça-
feira (27), a Portaria 362/2020, que transfere o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, 
previsto para o dia 28 de outubro de 2020 (quarta-feira), para o dia 30 de outubro de 2020 
(sexta-feira). 
A Norma altera a Portaria nº 679, de 30 de dezembro de 2019, que divulgou os dias de feriados 
nacionais e estabeleceu os dias de ponto facultativo no ano de 2020, para cumprimento pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais. 
 

Ser servidor é... 

Resistir ao desmonte e à privatização do Estado e dos Serviços Públicos... 

É enfrentar o assédio do chefe, trabalhar sob condições desumanas e mesmo assim... ser solidário, recusar 
uma ordem ilegal... 

É zelar pelas coisas dos outros e, muitas vezes, se esquecer das suas, das suas famílias... 

É ter compromisso com a sociedade, com o País... 

É saber que se trabalha para os mais pobres, para os excluídos, enfim, para aqueles que realmente 
precisam do Estado. 

É lutar contra a desumanização, a exploração, o lucro; contra a apropriação de recursos naturais por 
pessoas inescrupulosas, contra o abuso financeiro. 

É lutar por melhores salários, por uma política de valorização... 

É dizer não a todas as formas de exploração e indignar-se sempre contra a redução do orçamento, a 
desestabilização, os ataques à Previdência, à educação, à saúde pública... 

É defender o Estado, o Serviço Público. 

E todo servidor, seja federal, estadual ou municipal sabe que essa não é uma tarefa fácil... 

Pois o Serviço Público sofre ataques todos os dias, em todos os lugares. 

Mas ser servidor é... 

Acima de tudo mostrar que um mundo sem lucros, sem exploradores, sem explorados, sem fome é 
possível. 

Homenagem da Diretoria Colegiada a todos os servidores que, todos os dias, tentam fazer 
desse, um Brasil melhor. 

 

 


