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

 Impasse na reunião de negociação do ACT 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh 
Na reunião do dia 02/12, entre representantes dos trabalhadores e da empresa não foi possível chegar a 
um entendimento sobre as cláusulas que tratam do reajuste dos salários e benefícios, bem como sobre a 
proposta de mudança da base de cálculo sobre a insalubridade. Isso porque as justificativas apresentadas 
pela empresa sobre os reajustes e a insalubridade foram rejeitadas pelas entidades e comissão dos 
empregados (as).  
Vale lembrar que a Ebserh continua se negando a dialogar sobre as propostas colocadas na mesa de 
negociação pelas entidades. De um total de 65 cláusulas, a empresa está rejeita 52 cláusulas! 
A empresa informou que espera um retorno referente a proposta apresentada por ela até o dia 11/12 (6ª 
feira), mas as entidades sindicais justificaram que a proposta precisaria ser levada à discussão nas 
assembleias de base em todas as unidade da Ebserh, em todo o país, e que por isso, um retorno somente 
seria possível no dia 16/12. Diante disso, assembleias nos locais de trabalho serão realizadas até o dia 
15/12. Assim que as assembleias das unidades da Ebserh, em Minas Gerais, forem marcadas, divulgaremos 
aqui, no boletim. 
 
Julgamento da ADI 4895 
Como era esperado, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), seguiram o voto da relatora, ministra 
Carmem Lúcia e, por unanimidade, reconheceram a legalidade da Ebserh, em julgamento da ADI 4895, 
que terminou no último dia 04/12. Vitória importante para os (as) trabalhadores (as) da Ebserh. 

 

Nomeação para direção do Iphan preocupa servidores 
O próximo diretor de Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) poderá ser Tassos Lycurgo Galvão Nunes, professor do programa de pós-graduação em 
design da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e pastor da comunidade cristã Ministério 
Defesa da Fé. Portaria publicada nessa sexta-feira (4/12) pela UFRN autoriza a cessão de Lycurgo “para 
que ocupe o cargo em comissão de diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN)”. 
Ele poderá substituir Hermano Fabrício Oliveira Guanais e Queiroz, que está na Direção do Patrimônio 
Imaterial do Iphan desde agosto de 2016. Ele é considerado por colegas um bom quadro técnico do Órgão. 
Queiroz é formado em direito, mestre em preservação do patrimônio cultural pelo próprio Iphan e atuou 
como advogado da Procuradoria Jurídica do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia entre 2009 
e 2012.  
Segundo perfil de Tassos Lycurgo Galvão Nunes na plataforma Lattes, ele é professor do programa de pós-
graduação em design da UFRN. Lycurgo é graduado em direito e filosofia, com pós-graduações em filosofia 
e educação, na área de matemática e lógica. Seus trabalhos mais recentes são voltados à religião, tendo 
feito vários estudos bíblicos.  
 
Preocupação 
Essas posições preocupam servidores do Iphan que, desde o início da gestão Bolsonaro, estão vendo seus 
trabalhos sendo travados pela inaptidão técnica dos novos quadros. 
O Departamento do Patrimônio Imaterial trabalha com bens culturais ligados a manifestações sociais, como 
festas ou práticas esportivas e artísticas. As olarias da região Sul, o modo de fazer queijo em Minas Gerais, 
a capoeira e o bolo de rolo são exemplos de patrimônios imateriais brasileiros. Muitas das manifestações 
sociais consideradas bens imateriais são vinculadas a diferentes religiões. 



Servidores temem que a nomeação do que consideram um militante religioso dentro do Departamento de 
Patrimônio Imaterial implique uma defesa maior de manifestações cristãs em detrimento de outros bens 
imateriais, que englobam manifestações de religiões não cristãs, no âmbito das culturas afro-brasileira, 
indígena ou oriental. 
 
Loteamento na Cultura 
Em abril de 2020, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, já havia nomeado o pastor 
e coach motivacional Zilfrank Antero para chefe da divisão administrativa da Superintendência do Iphan na 
Paraíba. Antero é blogueiro do Aliança pelo Brasil (partido que Bolsonaro ainda não conseguiu emplacar) 
sem nenhuma experiência na área. 
O Ministério Público Federal (MPF) cobrou explicações do ministro do Turismo, mas Antero e outros nomes 
questionados pelo MPF seguem em seus cargos. Desde maio, o Iphan é comandando por Larissa Peixoto. 
Sua chegada ao cargo também revoltou conselheiros do Iphan que consideraram que ela não tem 
formação para o cargo.  

 

Governo escala mais um militar para a Anvisa 
O presidente Jair Bolsonaro está agindo para garantir o controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), em articulação que alguns especialistas em saúde temem que irá politizar o órgão regulador e dar 
ao presidente, um dos mais proeminentes céticos em relação ao coronavírus no mundo, as rédeas sobre 
aprovações de vacinas contra a Covid-19. 
Em 12 de novembro, Bolsonaro indicou o tenente-coronel reformado do Exército Jorge Luiz Kormann para 
assumir um dos cinco cargos de diretoria da Anvisa. Sem experiência em medicina ou desenvolvimento de 
vacinas, o militar deve liderar a unidade encarregada em dar sinal verde aos imunizantes. Caso o nome 
seja confirmado pelo Senado, aliados de Bolsonaro ocuparão três das cinco diretorias da Anvisa, o que lhes 
dará maioria em todas as decisões da agência. 
Bolsonaro tem repetidamente minimizado a gravidade da Covid-19 e elogiado o medicamento contra a 
malária hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica contra a doença e que ele diz ter tomado 
quando contraiu o coronavírus em julho. Na semana passada, numa atitude irresponsável, ele disse que 
não tomaria qualquer vacina contra o coronavírus que se tornasse disponível. Bolsonaro afirmou que a 
recusa é seu “direito” e que não espera que o Congresso determine a obrigatoriedade das imunizações. E 
com isso, o apoio público à vacinação contra Covid-19 está caindo em todo o Brasil.  
Quando a pandemia atingiu o país, Bolsonaro afastou autoridades especialistas do Ministério da Saúde que 
defendiam medidas rígidas para controlar o vírus. Ele as substituiu por militares sem experiência em saúde 
pública, desencadeando eventos que deixaram o Brasil com o segundo maior número de mortes por Covid-
19 no mundo: quase 177.000 mortes e mais de 6,6 milhões de infecções confirmadas. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 09/12 – Seminário Virtual “Os desafios do Movimento Sindical no mundo pós pandemia”; 
➢ 10/12 - Dia Nacional de Lutas em defesa do serviço público; 
                 Mesa redonda on line sobre Assédio Moral: causas, consequências e direitos (Participação da 
diretora do SINDSEP-MG, Jussara Griffo). 

 

Atenção, filiados (as)! 
Nesta 3ª feira, dia 08/12, não haverá atendimento na sede 
do SINDSEP-MG, em Belo Horizonte, em função do feriado 
de Nossa Senhora da Conceição. Os Núcleos Regionais, 
contudo, funcionam normalmente. Voltaremos ao 
atendimento normal, na 4ª feira, dia 09/12. 

 
 



 
Em pesquisa intitulada “O peso do funcionalismo público no Brasil em comparação com outros 
países”, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) distorceu informações em um estudo repleto 
de inconsistências metodológicas, com o objetivo de reforçar a narrativa ultraneoliberal do 
governo.  
A realidade é que 93% do funcionalismo brasileiro está no Poder Executivo, com média salarial de 
R$ 4.200,00. O serviço público brasileiro não tem excesso de pessoal. Temos 12,5% de 
empregados no setor público, contra 21,1% na média da OCDE. Ou seja, possuímos déficit de 
pessoal na comparação com países que prestam mais serviços à sua população. 
Não acredite nas mentiras do governo! Estamos juntos pelo #ImpeachmentBolsonaroUrgente 
#SINDSEPMG  
#NaoaReformaAdministrativa  
#EuDefendoOServicoPublico  
#EuDefendoOBrasil 
 

 
 


