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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JANEIRO - 2021

 O dia D e a hora H do impeachment de Bolsonaro podem estar próximos 
Enquanto os brasileiros assistem a vacinação contra a Covid-19 chegar, a cada dia que se passa, em um 

novo país do mundo, o governo Jair Bolsonaro continua patinando no assunto. No dia 11/01, o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a vacinação no Brasil ocorreria no dia D e na hora H, deixando claro 
que o governo ainda não preparou um plano de vacinação em massa para a população. Depois de sua fala, 

o ministro foi alvo de piadas em todo o país, apesar da seriedade do assunto. O Brasil atingiu neste mês de 
janeiro a marca de mais de 200 mil mortes provocadas pela pandemia.  
Depois da declaração de Pazuello, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, Mayra 

Pinheiro, encaminhou um ofício à secretaria municipal de Saúde de Manaus, orientando o uso da 
cloroquina contra o coronavírus. Secretários estaduais de Saúde repudiaram a pressão pelo uso do 
medicamento e taxaram o documento como "esdrúxulo", "loucura" e "perversidade". Isso porque existem 

estudos internacionais que comprovam: a cloroquina não tem nenhuma eficácia contra o coronavírus.  
Um dos crimes de responsabilidade de Bolsonaro foi justamente solicitar o aumento da produção do 
medicamento por parte do Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército brasileiro. No ano passado, o 

laboratório gastou mais de R$ 1,5 milhão para ampliar, em 100 vezes, a produção de cloroquina. Como o 
medicamento não tem eficácia contra a Covid-19, ele está estocado e sem uso.   
No dia 13/01, em relatório mundial divulgado, a ONG internacional Human Rights Watch destacou que 

Bolsonaro sabotou diversas medidas contra a Covid-19, além de incentivar a violência e as queimadas no 
país. Segundo o relatório, "o presidente Bolsonaro minimizou a Covid-19, a qual chamou de 'gripezinha'; 
recusou-se a adotar medidas para proteger a si mesmo e as pessoas ao seu redor; disseminou informações 

equivocadas; e tentou impedir os governos estaduais de imporem medidas de distanciamento social", diz o 
texto.  
Para além disso, o presidente também desacredita o uso de vacinas, apesar de receitar a cloroquina para o 
povo brasileiro. Bolsonaro e seus apoiadores são contrários, por exemplo, à vacina produzida pelo Instituto 

Butantan e pela chinesa Sinovac. O presidente nega a eficácia da Coronavac porque ela está sendo 
produzida por um instituto ligado ao governo de São Paulo, cujo o governador, João Dória, poderá ser seu 
concorrente nas próximas eleições presidenciais. Mas os testes comprovaram que, ao tomar a Coronavac, a 

pessoa tem 50,38% de chance de não pegar a Covid-19, 78% de chance de não precisar de atendimento 
médico e 100% de chances de não precisar ser hospitalizado ou ir para a UTI.   
Além de atrasar a vacinação no Brasil, o governo Bolsonaro não quer deixar que nenhum estado brasileiro 

inicie a vacinação. O secretário executivo do ministério da Saúde, Élcio Franco, afirmou que São Paulo não 
poderá iniciar a vacinação quando quiser. "Toda vacina deverá obedecer ao Plano Nacional de Imunização 
do Ministério da Saúde". Mas que plano?! O plano do dia D e da hora H?  

 
Impeachment 
A forma desastrosa com que Bolsonaro está enfrentando a pandemia do novo coronavírus fez com que 

fosse retomado o debate em torno do dia D e da hora H do seu impeachment. O afastamento do 
presidente é assunto tratado nas reuniões que discutem as eleições das mesas da Câmara Federal e do 
Senado. Analistas afirmam que Bolsonaro pode ser destituído num processo rápido e cirúrgico. O atual 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que deixará a cargo do próximo presidente a decisão sobre a 
abertura de um processo de afastamento. A OAB já debate o tema e pode ser a entidade a desencadear 
este processo. 

#ForaBolsonaro 
#ImpeachmentJá 
 



 Trabalho Remoto Será Ampliado No Serviço Público Após A Pandemia Do Coronavírus 
Além dos 13 órgãos federais que decidiram abrir a possibilidade do teletrabalho voluntário aos seus 

servidores de forma definitiva, a União espera uma adesão de mais instituições. Secretário de Gestão e 
Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart avalia que, passado o período de 
pandemia, haverá inclusive uma procura dos funcionários públicos por essa modalidade de trabalho, que 

pode ser por home office integral ou parcial. 
Lenhart disse que o cenário que se vislumbra é com esse modelo ganhando força: "Como é algo 
espontâneo, a gente não está perseguindo uma meta, mas pela conversa que temos tido com os órgãos, a 

expectativa é que, no ano de 2021, a gente tenha aumento expressivo do número de adesões" 
Uma portaria da secretaria passou a vigorar em 1º de setembro de 2020, com as novas orientações para a 
implantação do trabalho remoto na Administração Pública Federal. As regras são padronizadas, e os 

ministérios e órgãos que decidirem adotar essa prática deverão seguir essa cartilha. 
O secretário lembrou que a teve como objetivo dar mais autonomia para os órgãos aplicarem a modalidade 
de trabalho. "Não há ideia de obrigar os órgãos ou fazer qualquer ação nesse sentido, mas sim de 

estimulá-los para que utilizem isso no futuro mesmo quando a gente voltar à normalidade." 
 

JURÍDICO 
Justiça do Trabalho concede jornada especial, com redução do horário de trabalho, a 

Empregada da EBSERSH, para acompanhamento de tratamento de filha com 
deficiência 

A Juíza da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em julgamento da ação n° 0010522-

34.2020.5.03.0016, ajuizada pela Assessoria Jurídica do SINDSEP/MG em favor de trabalhadora da 
EBSERH, ocupante de cargo com jornada prevista de 40h semanais, deu provimento ao pleito autoral para 
que a EBSERH reduza a jornada de trabalho da empregada, em 50%, sem redução remuneratória e sem 

compensação de horas, sob pena de pagamento de multa diária. 
No caso em questão, a autora é mãe de uma criança recém nascida que apresenta deficiência e necessita 
de acompanhamento profissional múltiplo e de tratamentos constantes. Em virtude do quadro de saúde do 
bebê, pleiteou a trabalhadora a redução de sua jornada de trabalho, uma vez que seria inviável concilia-la 

e ofertar à criança os cuidados exigidos e os melhores tratamentos possíveis. 
Em sentença proferida após análise das alegações e dos documentos carreados ao processo, a Magistrada, 
em brilhante argumentação, defendeu que “a Constituição Federal de 1988 consagra, em seu artigo 1º, 

incisos III e IV, a dignidade da pessoa e os valores sociais do trabalho como fundamentos nucleares da 
República Federativa do Brasil. Vale também recordar que o poder constituinte elegeu, no art. 3º, I e IV da 
CR/88, a construção de uma sociedade justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceito 

ou discriminação, como objetivos fundamentais do Estado brasileiro.  
No caso da criança, a Constituição Federal, no art. 227, conferiu à família, à sociedade e ao Estado, o 
dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

Assim, a Julgadora justificou sua conclusão para o acolhimento da pretensão da trabalhadora, tendo-se 
como base os preceitos constitucionais e os direitos sociais à saúde, ao trabalho, à proteção à maternidade 
e à infância, consagrados no art. 6° da nossa Constituição Federal, sob os quais deveria o Estado, bem 

como o Poder Judiciário, garantirem a máxima eficácia. 
Como conclusão da sentença, foi ressaltado que a concessão da redução de jornada à empregada tem um 
propósito específico, e não poderia representar um privilégio, sob pena de violação do princípio da 

impessoalidade, que é tão caro à Administração Pública. E justamente por isso, o direito da empregada à 
redução da jornada permaneceria apenas enquanto perdurarem as condições de saúde do bebê. 
Os efeitos da decisão passaram a valer de imediato e a EBSERH ainda poderá recorrer. O processo 

permanece sob o acompanhamento da Assessoria Jurídica do SINDSEP/MG 
Para outras informações entre em contato com o advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato Ferreira Pimenta, 
pelo número: (31) 99851-1139. 

 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 15/01– Reunião das Entidades do Setor Público Federal, Estadual e Municipal da base da CUT; 

➢ 19/01– Reunião dos Servidores do INCRA; 
➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh. 


