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

Em primeira reunião no TST Ebserh alega impedimentos da Lei Complementar 173 
para não negociar ACT 2020/2021 com os trabalhadores 

No último dia 04/02 foi realizada, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), a primeira reunião de mediação 
entre as representações da Ebserh e dos trabalhadores referente ao impasse nas negociações do ACT 
2020/2021.  
Na primeira parte da reunião, foram ouvidos os representantes da Ebserh. Novamente a empresa alegou 
impedimentos da Lei Complementar 173/20 e diretrizes da SEST para não negociar o ACT com os 
trabalhadores. Os representantes da empresa listaram os pontos em que não foi possível chegar a um 
consenso, bem como a necessidade de nova prorrogação do ACT atual cuja vigência termina em 28/02.  
Na segunda parte da reunião foi a vez das entidades representativas dos trabalhadores que afirmaram que 
as mediações do TST foram fundamentais nas negociações anteriores e que o impasse na negociação se 
deu porque a empresa se recusa a conceder reajuste sob alegação de estar ferindo a Lei Complementar 
173/20, mesmo sabendo que a mesma foi aprovada após a data-base da categoria, em 01/03. Além disso, 
a empresa quer discutir o adicional de insalubridade, o que os trabalhadores não aceitam, pois acreditam 
que devam ser valorizados, principalmente, em tempos de pandemia, quando estão na linha de frente do 
combate ao coronavírus. 
Após os debates iniciais, ficou definido que as entidades irão encaminhar ao Tribunal, até o dia 10/02, as 
cláusulas que já foram alvo de consenso entre as partes, assim como aqueles divergentes para que a 
mediação se limite somente àquelas cláusulas que não foram consensuadas. A questão da prorrogação do 
ACT vigente ficará para a próxima reunião. 

 
Se a Reforma Administrativa for aprovada o povo ficará sem serviços públicos 

O governo federal prepara uma nova ofensiva para colocar em votação a reforma Administrativa, após as 
vitórias nas eleições da presidência da Câmara e do Senado, de Arthur Lira (Progressistas-AL) e Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), respectivamente. 
Assim que os dois apoiadores do governo foram eleitos, o ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes 
sinalizou ao mercado financeiro que aceita a volta do pagamento de um auxílio nos moldes do emergencial 
pago no ano passado por causa da pandemia do novo coronavírus, em troca da reforma Administrativa.  
O governo alega não ter dinheiro para pagar um novo benefício por causa do Teto dos Gastos Públicos, 
que congelou os investimentos governamentais, por 20 anos, mas acena com a volta da CPMF (imposto 
sobre transações financeiras), o fim do abono salarial e o congelamento dos reajustes de pensões e 
aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre outras medidas. 
Segundo o diretor da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef / Fenadsef) e 
da CUT, Pedro Armengol, o ministro da Economia, negocia a aprovação de três Propostas de Emenda à 
Constituição (PECs)  nºs 186 (Emergencial) 187 (Revisão dos Fundos)  e 188 (Pacto Federativo) , que 
abririam caminho para uma reforma Administrativa mais profunda e nefasta, contida na (PEC) n° 32. 
As PECs permitem o reajuste fiscal, com a redução de salários e jornadas de servidores públicos da União, 
dos estados e dos municípios, acaba com o Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores, e cria cinco 
vínculos diferenciados para esses trabalhadores, sendo que dos cinco, quatro retiram a estabilidade do 
servidor público. 
O fim da estabilidade e os cortes salariais afetam não apenas o bolso do servidor, mas a qualidade do 
atendimento ao público.  
Com uma possível reforma nos ministérios e o fim da estabilidade, o toma lá, dá cá, vai provocar a 
substituição de servidores. Além de ser prejudicial aos trabalhadores, será também para a  população, que 
vai ter um serviço público descontinuado, e sem solução de possíveis problemas. 



Outro ponto nefasto dessas medidas é o que dá autonomia absoluta ao chefe de Poder Executivo da União, 
dos estados e municípios (Presidente, Governadores e Prefeitos) para mudarem a estrutura do governo 
quando bem entenderem, sem discussão com o Legislativo, permitindo que órgãos e empresas públicas 
sejam extintos. 
Atualmente, os governos precisam da anuência do Legislativo para privatizar empresas. Pela proposta, o 
governo fica previamente autorizado a privatizar todas as companhias, a não ser que haja manifestação 
expressa de necessidade em manter o controle da atividade estatal. 
 
Serviço Público não está inchado como diz o governo 
Em 1988, o Brasil contava com 710 mil servidores públicos federais do Executivo, em atividade, para 
atender uma população de 164 milhões de brasileiros. Hoje, a população passa de 210 milhões. Entretanto, 
o número de servidores em atividade caiu para 610 mil. Uma redução de 100 mil trabalhadores! 
O governo também esconde que os servidores federais estão há cinco anos sem reajustes salariais, e que 
a grande maioria,  ganha, em média, R$ 4 mil por mês . 
 

Aumento de alíquota da previdência social: Mais arrocho para o funcionalismo 
A partir de 1º de março deste ano, o salário de todos os servidores, incluindo o de aposentados e 
pensionistas, ficará ainda menor com a aplicação das novas alíquotas da Previdência Social, resultantes da 
reforma da previdência (EC 103/2019). Para regulamentar a nova cobrança, foi publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) de 14 de janeiro de 2021, a Portaria nº 636 da Secretaria Especial da Previdência do 
Ministério da Economia (SERPRT/ME). 
Os novos percentuais das contribuições previdenciárias serão aplicados de forma progressiva sobre a base 
de contribuição do servidor ativo de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas 
e suas fundações, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Já 
na remuneração de aposentados e pensionistas, os percentuais incidirão sobre o valor da parcela dos 
proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social (R$ 6.351,00), hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de 
definição das alíquotas aplicáveis. 
A única forma de reverter mais esse ataque ao funcionalismo público é a unidade da categoria. “Esse 
reajuste é mais uma razão para lutarmos pelo fim do governo Bolsonaro, contra a reforma administrativa e 
pela revogação da Emenda Constitucional 103”, afirmou. 
De acordo com a emenda, a nova alíquota de 14% pode ser reduzida ou majorada, considerando o valor 
da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros: 
I – até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais; 
II – acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.203,48 (dois mil, duzentos e três reais e quarenta e oito 
centavos), redução de cinco pontos percentuais; 
III – de R$ 2.203,49 (dois mil, duzentos e três reais e quarenta e nove centavos) até R$ 3.305,22 (Três 
mil, trezentos e cinco reais e vinte e dois centavos), redução de dois pontos percentuais; 
IV – de R$ 3.305,23 (Três mil, trezentos e cinco reais e vinte e três centavos) até R$ 6.433,57 (Seis mil, 
quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), sem redução ou acréscimo; 
V – de R$ 6.433,58 (Seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) até R$ 
11.017,42 (Onze mil, dezessete reais e quarenta e dois centavos), acréscimo de meio ponto percentual; 
VI – de R$ 11.017,43 (Onze mil, dezessete reais e quarenta e três centavos) até R$ 22.034,83 (Vinte e 
dois mil, trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos 
percentuais; 
VII – de R$ 22.034,84 (Vinte e dois mil, trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) até R$ 42.967,92 
(Quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), acréscimo de cinco 
pontos percentuais; e 
VIII – acima de R$ 42.967,92 (Quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois 
centavos), acréscimo de oito pontos percentuais. 

 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

 11/02 – 1ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh. 
 



 
De acordo com o governo, não temos dinheiro para manter o auxílio emergencial, reajustar o salário 
mínimo, para a compra de vacinas ou para aumentar o número de leitos na rede pública. Mas R$ 1,8 bilhão 
para gastar com guloseimas, como leite condensado e chiclete, temos. Isso porque o Orçamento ainda foi 
reduzido pela metade, quando comparado ao do ano anterior. Agora, Bolsonaro - que alega não saber o 
que fazer com a situação do país - soube, mais uma vez, gastar muito bem a verba pública: bilhões de 
reais para comprar o Centrão. Dessa forma, ele garante suas pautas autoritárias e o engavetamento dos 
pedidos de impeachment. A que preço? Ao preço de milhares de vida que poderiam ser salvas. Ao preço de 
deixar milhões passando fome nas ruas, sem emprego e sem perspectiva.  
É isso que você quer para o Brasil? Um governante que prioriza a si próprio em detrimento de mais de 200 
milhões de brasileiros? Bolsonaro é criminoso. Se lá no Congresso ficou complicada a situação do 
impeachment, façamos a nossa parte daqui, pressionando deputados e nos mobilizando a favor do povo, 
do trabalhador e da trabalhadora. Junte-se a nós pelo #ForaBolsonaro! 
#SINDSEPMG  
#NaoAReformaAdministrativa  
#ImpeachmentBolsonaroUrgente  
#EuDefendoOServicoPublico  
#EuDefendoOBrasil 


