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

CUT decide manter atos e exige medidas de proteção aos trabalhadores 
A Executiva Nacional da CUT mantém todas as atividades, manifestações e paralisações propostas para 
defender os direitos da classe trabalhadora, os serviços e as políticas públicas marcadas para a próxima 
quarta-feira, dia 18 de março. 
Estamos monitorando dia a dia a evolução da pandemia no Brasil, mas seguimos organizando a luta contra 
os vírus antidireitos que vêm sendo disseminados pelo governo de Jair Bolsonaro. Esses vírus 
contaminaram o Congresso Nacional que segue votando medidas como a reforma da Previdência e a MP 
905, que aprofunda a reforma Trabalhista, e outras que visam enfraquecer os serviços públicos, a 
educação e o SUS, além de retirar mais direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Para a CUT, é extremamente preocupante o fato de que o enfrentamento da pandemia seja feito por um 
governo que vem sistematicamente enfraquecendo o Sistema Único de Saúde, o único instrumento capaz 
de combater a pandemia no país. 
A direção da central entende que é preciso acompanhar a disseminação do coronavírus tanto como um 
problema de saúde pública quanto em relação a seus efeitos na economia, que pressupõem a tomada de 
medidas de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Para a direção da CUT, além dos cuidados com a 
saúde, o governo tem de garantir a preservação dos empregos, garantias àqueles que tiverem de guardar 
quarentena, aos trabalhadores que atuam nas áreas da saúde, educação e atendimento ao público. 
Os efeitos da pandemia do coronavírus não podem ser utilizados para a retirada de mais direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras nem tampouco  para justificar o fracasso da política econômica desse 
governo. 
Neste sentido, a CUT vai incluir em todas as manifestações a reivindicação pela suspensão das votações de 
retirada dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no Congresso Nacional, a suspensão do 
congelamento dos gastos públicos para enfrentar a crise e o debate para adoção de medidas emergenciais 
que preservem os empregos e a atividade econômica. 

 
Entenda porque as PECs Emergencial e do Pacto Federativo são prejudiciais ao povo 

Duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) enviadas ao Congresso pelo governo de Jair Bolsonaro 
(sem partido) têm uma série de medidas que vão mexer negativamente com a economia do país e com o 
bolso da população. São as PECs Emergencial nº 186/2019 e a do Pacto Federativo, nº 188/2019. A 
primeira já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. Se aprovada 
pela comissão, poderá ser votada pelo plenário da Casa. 
As PEC’s permitem aos governos federal, estadual e municipal reduzir salários de servidores, congelar 
concursos públicos e decidir em quais áreas vão investir mais, retirando recursos da saúde e educação, que 
hoje não podem ser menores do que manda a Constituição. Os municípios devem investir 15% da receita 
em saúde e 25% em educação. No caso dos estados, 12% e 25%, respectivamente. 
A PEC Emergencial poderá retirar até R$ 55 bilhões de circulação com o corte de 25% no salário dos 
funcionários públicos, como propõe o governo, além de provocar o desemprego de duas pessoas a cada 
100 que hoje estão empregadas. 
A conclusão é dos pesquisadores Edson Domingues, Débora Freire, Aline Magalhães e Thiago Simonato, 
ligados ao Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada do Cedeplar-UFMG (Centro 
de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais). 
Segundo os pesquisadores, o impacto no índice de emprego, a curto prazo pode chegar a até 1,9%. Isso 
significa que a cada cem pessoas empregadas, praticamente duas perderiam o posto por conta dos 
primeiros efeitos da PEC Emergencial. 



Já o Produto Interno Bruto (PIB) sofreria uma queda de 1,4% a curto prazo, se o corte de 25% dos 
salários e jornadas dos servidores públicos for permanente.   
A redução da jornada e, consequentemente, do acesso a bens e serviços públicos, mostra a pesquisa, 
amplia ainda a desigualdade social, já que a maioria das famílias de baixa renda utiliza apenas os serviços 
e bens oferecidos pelo governo, como saúde e educação. 
Para chegar a esses números, os pesquisadores da UFMG computaram os indicadores econômicos, como 
inflação e desemprego, e fatores que compõem o quadro da oferta e da demanda no Brasil que inclui o 
comportamento de famílias, empresas e governo. 
A PEC do Pacto Federativo dá mais autonomia a estados e municípios na distribuição de recursos. Com 
isso, prefeitos e governadores poderão utilizar o orçamento de acordo com o que julgarem ser necessário e 
serão desobrigados a investir em saúde e educação os índices previstos na Constituição, entre outras 
medidas.  
O governo propõe unificar o piso dos gastos com saúde e educação para a União, estados e municípios. 
Isso significa que não existirá mais um mínimo para cada área e sim um mínimo geral. A “justificativa” é de 
dar mais liberdade para os gestores compensarem os gastos de uma área para outra. 
Para o economista e presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Pochmann, a PEC do Pacto 
Federativo que mexe no orçamento, que alguns dizem ser engessado por definir despesas fixas na área 
social, não pode ser utilizado por parlamentares como se eles fossem gestores do serviço público, com uma 
visão a curto prazo. 
“A construção da Constituição de 1988 que destinou recursos orçamentários para a saúde e educação 
trouxe dados positivos. Não havia seguro-desemprego e uma série de outros benefícios. O gasto social em 
1985 era de 13,5% do PIB e, em 2014, antes da recessão, chegou a 24%. Com isso, houve uma mudança 
na macroeconomia brasileira. A cada um R$ 4,00 em circulação R$ 1,00 era derivado do gasto social 
público”, afirma Pochmann. 
Segundo ele, a dinâmica da economia do país depende também da inclusão da população no orçamento e 
isto significa melhorias em hospitais, na contratação de funcionários e no tratamento de endemias, que 
permitem melhorar e elevar a expectativa de vida da população. 
Os governantes estabelecerem prioridades é uma inversão de direitos. O discurso que este governo tem 
não é de crescimento, é de liberdade para mexer no orçamento. Isto vai gerar um conflito social porque o 
gestor vai ter de decidir se investe no tratamento de doentes ou se faz obras- Marcio Pochmann 
 

PEC EMERGENCIAL  - O QUE MUDA 
A PEC Emergencial trata de medidas para controlar os gastos da União, Estados e Municípios. A PEC foi 
dividida em duas partes: uma permanente e outra temporária, que só será colocada em prática a partir do 
desempenho da economia e da arrecadação de cada ente federativo. 
A parte permanente, ou seja, valerá independentemente dos rumos da economia, permite que prefeitos, 
governadores e presidente tomem as seguintes medidas: 

 Usar o “excesso” de arrecadação e do superávit para pagar a dívida pública, 
 Limitar os incentivos fiscais a um montante equivalente a 2% do PIB, a partir de 2026 e reavaliar a 

cada quatro anos este limite. 

 Já as medidas temporárias contidas na PEC Emergencial antecipam parte dos chamados gatilhos do 
teto de gastos. Entre as medidas contidas nesta proposta estão: 

 Reduzir em até 25% as jornadas e salários dos servidores públicos;  

 Congelar concursos públicos e contratações, exceto para posições de chefia e de direção que não 
aumentem a despesa; 

 Impedir reajustes salariais para servidores públicos, membros dos três poderes e militares; 
 Paralisar mudanças de estrutura de carreira que elevem os gastos e, 
 Proibir a criação de qualquer cargo ou função que resulte em um aumento dos gastos.  

 
PEC DO PACTO FEDERATIVO - O QUE MUDA 

 A União fica proibida de socorrer estados e municípios em dificuldades financeiras; 
 Prevê a extinção de pequenos municípios; 
 Muda a distribuição de recursos para a saúde e educação; 
 Muda a divisão dos recursos do pré-sal (Royalties e Lei Kandir), o que deve render, conforme o 

governo, R$ 400 bilhões para estados e municípios em 15 anos; 

 Desvincula receitas públicas de órgão, fundos e despesas e; 
 Restringe créditos a estados e municípios, entre outras medidas. 



'Nós somos agentes do Estado, não de governos', diz servidor do CNPq 
Na segunda audiência pública para discussão da PEC Emergencial (PEC 186/2019) no Senado Federal, 
Roberto Muniz, presidente da Associação dos Servidores do CNPq (ASCON), destacou a importância dos 
direitos constitucionais e da atuação dos servidores públicos na prestação de serviços à população. Durante 
a manhã desta quinta-feira, 12, o também representante do Sindicato de Gestores em Ciência e Tecnologia 
(SindGCT), entidade filiada à Condsef/Fenadsef, enfatizou a necessidade de manutenção da estabilidade 
dos trabalhadores como ferramenta de proteção do Estado. 
"Nós, servidores, somos agentes do Estado, não de governos. Nós somos responsáveis pela efetivação da 
Constituição e pela execução de ações do Estado. Não podemos ser passageiros, temos o dever 
constitucional de servir à população", declarou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em sua 
fala, Muniz alertou para a situação preocupante vivida atualmente pela área de ciência e tecnologia. "O 
Brasil vem construindo um sistema de ciência e tecnologia há mais de 68 anos. Independentemente dos 
governos que passaram, o objetivo sempre foi o mesmo. Houve grandes investimentos em recursos 
humanos para desenvolvimento do País. Sem ciência e tecnologia, o Brasil não será soberano", afirmou. 
Sua fala coincide com o que o líder indígena Ailton Krenak destacou em palestra esta semana. 
Roberto Muniz pediu respeito à Constituição Federal. "O que foi pensado em 1988 foram princípios 
fundamentais de soberania, dignidade, valores sociais e pluralismo político. Qualquer mudança que vá 
prejudicar isso é complicada. O Congresso que aqui está não é constituinte, os parlamentares aqui não 
foram eleitos para refazer a Constituição. Precisamos estar atentos para que os objetivos fundamentais não 
se transformem em palavras vazias", enfatizou. 
 
Sem servidores, há paralisação dos serviços 
As projeções de impactos futuros continuaram sendo destaque no debate sobre a PEC Emergencial. Se na 
terça-feira a preocupação apontada foi principalmente com relação à queda do Produto Interno Bruto 
(PIB), hoje Muniz levantou a possibilidade de uma sociedade desqualificada no futuro. Segundo ele, os 
cortes drásticos nas bolsas de mestrado e de doutorado da Capes e do CNPq devem ser pensados a longo 
prazo. "Quem não recebe bolsa hoje não se qualifica e a gente perde pessoas capacitadas. É um atraso de 
gerações", disse. 
Além disso, o gestor ressaltou que há laboratórios inteiros paralisados por falta de servidores públicos, 
gerando caos no sistema de ciência e tecnologia, voltado essencialmente para o bem-estar e a inclusão 
social. "Sem serviços de gestão, planejamento, controle, infraestrutura e execução, o médico, o professor, 
o policial, o fiscal, o pesquisador não têm como bem executar suas atividades, prestar seus serviços 
essenciais à população", declarou Muniz. "A máquina não é uma coisa que se possa desmembrar e que vá 
continuar funcionando", acrescentou. 
 
Lucro não é finalidade do Estado 
A PEC Emergencial, apresentada ao Senado pelo presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado, prevê 
uma série de arrochos orçamentários que incluem suspensão de reajustes e promoções de servidores, 
redução de 25% da jornada de trabalho e vencimentos, proibição de concursos, bem como vedação à 
criação de novos cargos públicos. O objetivo, segundo o governo, é sanar a crise econômica, considerando 
o momento atual como situação de emergência fiscal.  
Pedro Pontual, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental (Anesp), sublinhou no debate que a Constituição deixa claro que a lógica do Estado é o 
bem-estar da população, não os interesses da economia. Segundo o especialista, o dinheiro pertence à 
população brasileira. Enquanto o privado é medido por lucro, o Estado é movido por indicadores sociais. 
 
Serviço público é bem-estar para a população 
Ophir Filgueiras Cavalcante Junior, presidente da Comissão Especial de Defesa da Federação e 
representante da OAB, salientou na audiência pública que não se pode comparar o serviço público com 
uma empresa privada porque a finalidade não é o lucro. Segundo o advogado, a lógica do equilíbrio fiscal 
em detrimento dos direitos sociais é uma lógica que deve ser repensada. "É preciso que saiamos em 
defesa do Pacto Federativo [que garante investimentos mínimos em saúde e educação, regra que o 
governo quer encerrar]. Não dá para esperar o bolo crescer para depois repartir, porque enquanto isso as 
pessoas nascem", afirmou.  
Para Fernando Marcelo Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), também 
presente no debate, é preciso cuidar para que não haja esfacelamento do serviço público. Renata Gil de 
Alcântara Videira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), compartilha da preocupação 



de seu colega jurista. "Já enfrentamos uma reforma da Previdência e estamos enfrentamos inúmeras PECs 
que vem alterando toda a estrutura do funcionalismo público e do poder judiciário. O Ministro Ayres Brito 
disse que estamos vivendo um constitucionalicídio", comentou. 
 
Greve Geral em defesa dos serviços públicos 
Diante das propostas que visam reduzir e privatizar os serviços públicos, centrais sindicais e movimentos 
sociais deflagraram Greve Geral no próximo 18 de março. Dezenas de carreiras se organizaram em torno 
de um único objetivo: proteger o patrimônio nacional, que pertence a todos os brasileiros. Plenária 
histórica que reuniu, em dezembro, servidores das três esferas definiu a data como um Dia Nacional de 
Paralisação Mobilização, Protesto e Greves. O dia será marco por atos em todo o Brasil. Confira aqui as 
atividades e compareça! 
 

Calendário de Atividades 
 13/03 – Assembleia com filiados (as) de Varginha no Núcleo Regional Sul de Minas; 
 13/03 – Reunião entre Ebserh e Comissão de Trabalhadores sobre as negociações do ACT 

2020/2021. 
 


