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

Sábado (23) é dia de luta pela vacina e pelo Fora Bolsonaro 

As Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo com apoio da Central Única dos Trabalhadores estão 
organizando carreatas, atos simbólicos e ações nas redes sociais, neste sábado (23/01) em defesa da 
vacinação de toda a população brasileira contra a covid-19 e do impeachment do presidente da República, 
Jair Bolsonaro (ex-PSL). Em Belo Horizonte, a concentração acontece a partir das 16h. 
 

 
Torna-se urgente e necessário levantar essas bandeiras diante do atual cenário vivido pelo povo brasileiro 
e também em relação à política de morte do governo Bolsonaro – empecilho para o país sair da crise 
sanitária, política e econômica. 
Mesmo com mais de 211 mil mortos (o equivale a 0,1% da população brasileira), Bolsonaro segue negando 
a gravidade da pandemia e se colocado até contra a vacina, agindo para tirar recursos do SUS, atuando 
para não aprovar a Coronavac. Em meio à crise da falta de oxigênio de Manaus, não fez absolutamente 
nada. 
O fechamento de várias empresas estrangeiras, simboliza o descaso com as trabalhadoras e trabalhadores, 
ao mesmo tempo que aumenta ainda mais o desemprego. Não bastasse, o governo ainda extinguiu os 
Programas de Proteção ao Emprego e o auxílio emergencial, única fonte de renda para milhares de 
trabalhadoras e trabalhadores”. 
Chega de irresponsabilidade! O Brasil é maior que o Bolsonaro. Os brasileiros são melhores que Bolsonaro. 
E nossa esperança de um país melhor para todos vem da nossa luta justiça social. 
Vacina Já 
Mais recursos para o SUS 
Volta Auxílio Emergencial 
Fora Bolsonaro 
  

Intransigência total: Ebserh mantém reajuste ZERO e vai levar ACT ao TST 
Em reunião no dia 20/01, representantes da Ebserh informaram às entidades representativas da categoria 
e à comissão nacional dos trabalhadores que não conseguiram autorização junto à SEST/Ministério da 
Economia para modificar as cláusulas que impõem reajuste ZERO aos salários e benefícios dos 
empregados, nem a proposta que muda a base de cálculo da insalubridade e pode gerar uma redução de 
até 27% nas remunerações.  



Com a manutenção do impasse, a administração da empresa ainda informou que entrará com processo de 
mediação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT )2020/2021 junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).  
Diante dessa situação, as assessorias jurídicas que acompanham o processo de negociação da categoria 
farão uma reunião nessa sexta, 22/01. O objetivo é avaliar os procedimentos legais que podem ser 
adotados nesse caso. A discussão também será levada para debate em assembleias de base que devem 
ser convocadas por local de trabalho em todo o Brasil.  
Como as justificativas da empresa sobre a questão do reajuste e da insalubridade já foram rejeitadas pela 
categoria é importante que todos os (as) trabalhadores (as) se mobilizem para garantir que a Ebserh 
respeite os direitos dos (as) empregados (as) conquistados com muita luta. Vale ressaltar que a Ebserh se 
nega a discutir o conjunto de 65 cláusulas apresentadas pela categoria e mantém rejeição a 52.  
 
Covid-19 
Na reunião, os representantes dos empregados solicitaram que a Ebserh convoque uma reunião urgente da 
Mesa Nacional de Negociação Permanente para buscar solução para os diversos problemas que a categoria 
tem enfrentado durante a pandemia da Covid-19. Não existe garantia de vacina ao corpo funcional da 
Ebserh e as condições de trabalho seguem inadequadas.  
Além disso, a categoria quer que a empresa reavalie a convocação de empregados do grupo de risco para 
o retorno ao trabalho presencial. Nessa lista estão gestantes, lactantes e empregados com idade acima de 
60 anos, bem como portadores de doenças crônicas e imunodepressivas. A gestão da Ebserh se 
comprometeu a conversar com setores técnicos da empresa e agendar uma reunião para fevereiro.  
 

24 de Janeiro - Dia Nacional dos Aposentados 
Envelhecer faz parte da vida, mas o grande mérito é viver todas as situações com dignidade, em todos os 
tempos e ter bons motivos para comemorar cada acontecimento, com alegria, energia e equilíbrio. Em 24 
de janeiro, comemora-se o Dia Nacional do Aposentado. A data foi escolhida porque nesse mesmo dia, em 
1923, ocorreu a assinatura da Lei Eloy Chaves, criando, na época, a caixa de aposentadorias e pensões 
para os empregados de todas as empresas privadas das estradas de ferro. É o marco histórico da 
Previdência Social, que até então atendia apenas aos funcionários do governo federal, mas foi expandido 
aos demais trabalhadores a partir de muita luta e reivindicação. E é por isso que no Dia do Aposentado, 
também é comemorado o Dia da Previdência Social. 

 
Nada mais justo homenagear aqueles e aquelas que, durante muito tempo, lutaram, trabalharam 
e participaram ativamente das conquistas não só da categoria, mas de toda a classe trabalhadora. 
Contudo, há muito pouco a se comemorar. Em tempos de desmonte total da Previdência com a aprovação 
da reforma da Previdência, em 2019, o que vemos é um ataque sem precedentes do governo Bolsonaro à 
Seguridade Social, que abrange a Saúde, a Assistência Social e a Previdência Social. Previdência Social 
Pública. 
Mas o dia do aposentado e da aposentada marca a condição de luta dessas pessoas que construíram e 
continuam a construir o Brasil. O trabalho dos (as) aposentados (as), nas bases, é de extrema relevância 
para as nossas conquistas. Foi assim no passado e, hoje, ainda é. Por isso temos de lutar por nossos 
direitos!  
Com a união dos servidores públicos e o imprescindível apoio dos (as) aposentados (as), que representam 
48% do nosso sindicato, teremos força para enfrentar os grandes desafios que temos pela frente.  



Por isso, conclamamos a todos os (as) aposentados (as) a se manterem firmes na luta por um Brasil mais 
justo e melhor para todos nós, brasileiros e brasileiras! Parabéns a todos que lutaram e ainda lutam por 
uma sociedade melhor! 
 

Criminosos usam vacina contra covid-19 para aplicar golpe 
O Ministério da Saúde e o Governo do Distrito Federal alertam que a vacinação contra a covid-19 está 
sendo usada como pretexto de golpes. Os golpistas se passam por servidores públicos da área saúde e 
ligam para vítimas oferecendo um falso agendamento de vacinação. O Ministério esclareceu que não 
telefona a cidadãos para marcar a vacinação e que não há obrigação de cadastro prévio para a vacinação, 
seja no posto de saúde ou por algum mecanismo virtual. 

 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

➢ 23/01 – Dia de luta pela vacina e pelo Fora Bolsonaro; 
➢ 26/01 – Reunião do Fórum da Cultura; 

              Reunião com a Funasa para discutir o trabalho remoto. 


