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

 
Reunião ampliada da Ebserh define dia 1º de março como Dia Nacional de Lutas 

No dia 09/02 foi realizada uma reunião ampliada com as entidades que representam os trabalhadores 
da Ebserh para discutir o processo de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e definir 

estratégias de luta/mobilização a fim de impedir a retirada de direitos pretendida tanto pela empresa 
quanto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). 
Durante a reunião, as entidades foram unânimes em afirmar que a categoria não pode ficar 

aguardando o processo de mediação no TST, como vem ocorrendo todos os anos nas negociações do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A empresa “empurra as negociações com a barriga” durante todo o 
ano, até o limite e assim força a mediação no TST.  

 
Construção do Processo de Mobilização  

Durante a reunião foi aprovada a construção de um processo de mobilização da categoria, com a 
organização de um Dia Nacional de Lutas em defesa do ACT, sem retirada de direitos e pelo avanço 
nas negociações.  

O Dia Nacional de Lutas será realizado no dia 1º de março, data-base dos (as) trabalhadores (as) da 
Ebserh. Neste dia, serão realizadas lives, campanhas nas redes sociais, além de atividades presenciais 
nos locais de trabalho dialogando com a sociedade e denunciando a situação enfrentada pelos (as) 

trabalhadores (as) da Ebserh. 
Ficou definida também a realização de uma reunião preparatória com as Assessorias Jurídicas das 
entidades antes da próxima reunião no TST, para definir a proposta do Tribunal referente à possível 

prorrogação do ACT. Além disso, uma plenária unificada entre os dias 03 e 05 de Março, para analisar 
o dia nacional de luta e organizar os próximos passos. 
 

Mesa Municipal de Negociação Permanente da Ebserh de Uberaba 
No dia 09/02, foi realizada uma reunião entre a direção do Hospital de Clínicas de Uberaba (HC-UFTM) 
e os trabalhadores da Ebserh para discutir, entre outros assuntos, a vacinação dos (as) trabalhadores e 

insalubridade. Participaram da reunião a diretora do SINDSEP-MG e da Condsef/Fenadsef, Jussara 
Griffo, a representante do Núcleo Regional Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e trabalhadora da Ebserh, 
Clésia Oliveira, a Superintendente do HC-UFTM, Ana Lúcia Simões, o Chefe substituto da Divigp, Rafael 

Jordão, a gerente administrativa, Heloísa Helena e o chefe do Sost HC-UFTM, Jaime José. 
Em relação ao plano de vacinação dos (as) trabalhadores (as) da Ebserh de Uberaba, a 

responsabilidade é da Prefeitura do Município, que em princípio disponibilizou 250 doses e, 
posteriormente, disponibilizou mais doses. A empresa informou que a vacinação já começou, porém, 
não está sendo realizada nas dependências do Hospital, por não haver equipes suficientes. Os (as) 

trabalhadores têm de se dirigir aos locais definidos pela prefeitura e Secretaria de Saúde de Uberaba.  
A listagem dos profissionais é feita pelo HC e enviada à Secretaria de Saúde de Uberaba que faz a 
distribuição das doses, não sendo ainda possível saber quantos (as) trabalhadores (as) já foram 

vacinados (as). Hoje, o Hospital de Clínicas de Uberaba (HC-UFTM) tem 1954 trabalhadores (as) e a 
prioridade de vacinação é daqueles que trabalham na linha de frente (Covid-19). O SINDSEP-MG 
enviou ofício para a Prefeitura de Uberaba a fim de garantir um maior número de doses para que todos 

sejam imunizados já na terceira fase. 
Em relação à insalubridade, em caso de corte ou redução, o (a) trabalhador (a) deverá ser informado 
antecipadamente, a fim de que possa entrar com recurso – que é um direito dele - e se organizar. O 



SINDSEP-MG aguarda resposta da empresa sobre os casos de corte de insalubridade individual em 
setores que fazem rodízio. 
 

SINDSEP-MG acompanha vacinação dos trabalhadores da vigilância em saúde 
O SINDSEP-MG enviou ofício à Secretaria Estadual de Saúde para saber como está o plano de 

vacinação dos trabalhadores da saúde (equipe mínima) tendo em vista que vários municípios – como 
Belo Horizonte e Aimorés - já iniciaram a vacinação dos trabalhadores que estão em contato direto com 
os postos de saúde. O Sindicato pede para que os trabalhadores – agentes de saúde e trabalhadores 

das unidades de saúde - estejam em alerta de denunciem caso a vacinação não tenha começado no 
município onde esteja lotado.  
O SINDSEP-MG teve conhecimento que alguns municípios estão exigindo o retorno dos trabalhadores 

que pertencem ao grupo de risco e/ou sejam portadores de comorbidades. A Instrução Normativa 
garante que esses trabalhadores permaneçam afastados de suas atividades e qualquer irregularidade 
desse tipo deve ser informada ao Sindicato para que sejam tomadas as providências necessárias. 

  
STJ decide prazo para ações de indenização de servidores contaminados pelo DDT 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1023 dos recursos repetitivos, decidiu que o 
prazo prescricional para as ações de indenização por danos morais para os servidores contaminados 
pelo DDT corre somente a partir do momento em que estes tenham ciência dos problemas de saúde 

decorrentes. 
A luta dos intoxicados da ex-Sucam é histórica. Desde 1994 a Condsef/Fenadsef e suas filiadas atuam 
em defesa desses servidores. Muitos perderam a vida de forma precoce e os sobreviventes carecem 

cada vez mais de apoio já que a maioria não tem condições de arcar com tratamentos e medicamentes 
e não podem pagar por um plano de saúde. Apesar da luta histórica, no entanto, os agentes de saúde 

pública nunca conseguiram que o Estado assumisse a responsabilidade por acidente de trabalho.  
Um farto dossiê construído com participação de entidades de diversos estados já foi entregue a 
representantes do Legislativo e do Executivo, incluindo o Conselho Nacional de Saúde.  

 
Plano de saúde para os contaminados 
O deputado federal Mauro Nazif é autor de uma PEC (101/19) que busca garantir direito a plano de 

saúde e assistência a servidores intoxicados da ex-Sucam, Funasa e Ministério da Saúde. A 
Condsef/Fenadsef e suas filiadas seguem defendendo a importância de garantir o reconhecimento do 
Estado e assegurar saúde e dignidade a centenas de trabalhadores que sofrem com problemas graves 

oriundos do uso de substâncias tóxicas no combate a endemias. A causa chegou a ser reconhecida 
como questão humanitária pela então ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário. 
Atualmente vinculados ao Ministério da Saúde, diversos Agentes de Saúde Pública e outros 

trabalhadores combatentes de endemias, em especial da Malária na região Norte, apresentaram 
sintomas causados por contato com pesticidas altamente tóxicos. Dezenas de trabalhadores tiveram 
morte precoce, abaixo dos 60 anos de idade (a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos) e com 

menos de 30 anos de tempo de serviço. A maioria dos sobreviventes apresenta quadro de adoecimento 
com sintomatologia compatível com intoxicação pelo DDT, mas segue sem assistência médica e 
tratamentos especializados. A situação agrava a qualidade de vida dos trabalhadores remanescentes e 

de seus familiares. 
Sobreviventes intoxicados relatam persistência de sintomas associados ao DDT, substância que ataca 

especialmente o Sistema Nervoso Central, responsável direto pelo funcionamento de diversos órgãos. 
As principais queixas são com relação a fraqueza, tontura, dores de cabeça e dores abdominais, 
problemas de visão, irritabilidade, dor de cabeça, desmaios, problemas neurológicos, respiratórios, 

cardíacos e outros. 
 
DDT 

Quimicamente identificado como Dicloro-difenil-tricloroetano, o DDT é considerado um insenticida de 
larga ameaça e grande persistência ambiental, com elevado potencial de acumulação no meio-
ambiente. Sintetizado em 1847, o inseticida foi liberado para uso comercial em 1945 e teve seu ápice 

na década de 1960. Em 2009, foi proibido no Brasil. 



 
Condsef/Fenadsef vai entrar na Justiça contra decreto que desvincula aposentados e 

pensionistas dos órgãos de origem 

A Condsef/Fenadsef deve entrar na Justiça contra o Decreto nº 10.620/21, publicado pelo governo no 
último dia 05/02, que altera a forma de concessão e manutenção das aposentadorias e pensões do 
Regime Próprio de Previdência Social da União. Segundo parecer técnico da Assessoria Jurídica da 

Federação, o decreto é ilegal e inconstitucional. 
O Decreto nº 10.620/21 desvincula todos os servidores aposentados e pensionistas do órgão de 
origem, transferindo-os ao Ministério da Economia, em Brasília, e concentrando no Sistema de Pessoal 

Civil da Administração Federal (Sipec). As aposentadorias e pensões de autarquias e fundações serão 
remetidas ao INSS, mesmo aqueles que são regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU) da Lei 8.112/90, 
já que os celetistas naturalmente já vão para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 

Para o Secretário Geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva, a ideia do governo Bolsonaro é 
complicar ainda mais a vida dos aposentados e pensionistas. Primeiro porque qualquer problema terá 

que ser resolvido em Brasília e, segundo, o servidor perde o vínculo com o órgão de origem, ou seja, 
sai do plano de carreira e deixa incerto como será a concessão de reajustes. 
“É esdrúxulo isso que Bolsonaro está fazendo. Ele está, na verdade, implementando uma reforma 

administrativa. Isso tudo de forma monocrática, individual, sem passar nem pelo aval do Congresso. E 
claro, atingindo primeiro o funcionalismo, do qual seu governo é inimigo”, disse Sérgio Ronaldo. 
O Decreto nº 10.620/21 é uma continuação do Decreto nº 9.498/18, editado pelo então presidente 

Michel Temer. Em alguns órgãos já está ocorrendo à descentralização. Agora Bolsonaro ampliou e 
abriu a possibilidade de enviar aposentados do RJU para o INSS. 
A concessão das aposentadorias e pensões por meio do Sipec e do INSS também tendem a aumentar 

ainda mais o prazo de liberação do benefício. Hoje, são mais de 620 mil aposentados e pensionistas da 
União em todo o Brasil e existe potencialmente um número expressivo de servidores prestes a se 
aposentar. 

 
 

 
Em uma época de ataques e ameaças à natureza e ecossistemas brasileiros, na qual batemos recordes de 
desmatamento, com um ministro do Meio Ambiente que já declarou sua intenção de "passar a boiada" na legislação 
ambiental, o trabalho realizado pelos servidores públicos se mostra ainda mais importante. Se não frearmos o 
processo de desmonte estatal promovido pelo governo imediatamente, a situação - que já é muito difícil - vai se 
tornar ainda pior. Hoje o quadro de fiscais é 47% menor que o de 2010. Com isso, menos multas são aplicadas, mais 
infrações ambientais são cometidas e mais biodiversidade é perdida.  
Não seja conivente com esse cenário. Conte com o serviço público. Conte com o servidor. A boiada não passará! 
#SINDSEPMG 
#NaoAReformaAdministrativa  
#ImpeachmentBolsonaroUrgente  
#EuDefendoOServicoPublico  
#EuDefendoOBrasil 


