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

Prazo para que Ebserh responda à intimação do TST termina hoje 

No último dia 23/04, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em atendimento a um pedido das 
entidades representativas dos trabalhadores da Ebserh, intimou a empresa a dar uma resposta sobre 

questões pendentes do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) como concessão do reajuste, retirada da 
proposta de redução do adicional de insalubridade e manutenção das demais cláusulas econômicas e 
sociais.  

O prazo para que a empresa se manifeste termina hoje, dia 26/04. Somente após a manifestação da 
Ebserh é que será realizada uma nova reunião de negociação/conciliação. 

 

Reforma de Bolsonaro começa a tramitar. Servidor deve contra-atacar 
A  Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32, que contém o texto da reforma Administrativa do 
governo Jair Bolsonaro e traz uma série de ataques aos servidores públicos, começará a tramitar na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. A deputada Bia Kicis 
(PSL/DF) encaminhou, junto ao colegiado, acordo para a realização de sete audiências públicas sobre a 
referida proposta. A primeira audiência acontece já nesta segunda-feira (26), com a participação do 

Secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade, além 
de especialistas e entidades indicadas pelos partidos políticos. Além desta, estão marcadas audiências 
nos dias 29 e 30 de abril e 03, 07, 10 e 14 de maio. A última sessão será realizada com a presença do 

ministro da Economia, Paulo Guedes.  
Caso a tramitação da proposta avance e vá para a Comissão Especial, os deputados de oposição 
continuarão mobilizados para derrubá-la. Os parlamentares e o movimento sindical defendem a 

derrubada da proposta agora ou após o fim da pandemia.  
 

Campanha Cancela a reforma 
Na próxima quarta-feira (28/04), a Condsef/Fenadsef, juntamente com as entidades filiadas, ente elas 
o SINDSEP-MG, irá lançar uma campanha contra a reforma Administrativa. A campanha também irá 

divulgar o site Na Pressão, para que os servidores possam entrar em contato com todos os 
parlamentares e pressioná-los a barrar a reforma. Os servidores também serão convocados a votar 
no Discordo Totalmente, na enquete que está sendo feita pelo site da Câmara dos Deputados sobre a 

PEC-32.  
Sabemos que a reforma não é para modernizar os serviços públicos ou combater privilégios. Ela visa 
retirar dinheiro do atendimento à população para repassar aos banqueiros. E não podemos permitir 

isso!  
Este é o momento de todos os servidores se unirem contra o desmonte do setor público brasileiro que 
se tornará uma realidade com a aprovação da PEC 32 e o fim da estabilidade, a redução dos salários e 

o desinvestimento no setor.     
A  proposta de “Reforma Administrativa” do governo Jair Bolsonaro causará impactos negativos na vida 
de todos os brasileiros e brasileiras. Isso porque todos, desde o momento em que nascem e por todas 

as suas vidas, utilizam os serviços e políticas públicas sejam administrados pelo Estado ou regulados 
por ele. São hospitais, serviço de vacinação, escolas, produção de alimentos, energia elétrica, 

segurança, produção e distribuição de combustíveis, entre vários outros. Caso a Reforma seja 
aprovada, ela irá promover o desmonte do setor e o acesso a muitos destes serviços será restrito aos 
que poderão pagar por eles.  



O estudo recente do Dieese, Os efeitos da reforma administrativa para a sociedade brasileira, destaca 
que, mesmo quem tem plano de saúde, é usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que não 
saiba disso. Isso porque as ações do SUS vão muito além do atendimento em postos de saúde e 

hospitais. O SUS é responsável por ações de vigilância sanitária e epidemiológica, saneamento básico, 
desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde e até mesmo fiscalização e inspeção de 
alimentos e de alguns medicamentos. 

A educação também é outro exemplo. Mesmo quem nunca estudou numa escola ou universidade 
pública é beneficiado pelas políticas de educação. Isto porque as universidades públicas federais 
respondem por mais de 95% da produção científica no Brasil. São pesquisas nas mais diversas áreas 

do conhecimento como medicina, agricultura, física e ciências do espaço, engenharias, ciências 
humanas e sociais, que buscam compreender e solucionar problemas cotidianos de toda a população. 

 

Projeto de lei pede suspensão de descontos referentes a empréstimos consignados 
enquanto durar pandemia 

Protocolado na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 1436/2021, de autoria do deputado José 
Guimarães – PT/CE, determina que sejam suspensos, durante a pandemia do COVID-19, os descontos 
nos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações ou benefícios de valores referentes a 

empréstimos consignados contratados por empregados, aposentados, pensionistas e servidores 
públicos. 
Para o autor da proposta, mesmo após mais de um ano de pandemia do COVID-19, ainda não 

conseguimos vislumbrar melhora nas condições econômicas do País. Este quadro presenta sérios 
efeitos, em especial sobre a classe trabalhadora. 
Cabe destacar que os empregados da iniciativa privada, os servidores públicos, os pensionistas e 

aposentados, todos eles, passam por sérias restrições financeiras, uma vez que, mesmo aqueles que 
tiveram a manutenção dos seus vencimentos, viram a perda de renda decorrente do desemprego ou 
redução de salários de algum membro da família. 

Dessa forma, uma vez que grande parte daqueles que ainda se encontram empregados ou recebendo 
benefícios do INSS estão se utilizando de operações de crédito para suprir eventuais perdas de renda 
familiar, decorrente do desemprego de parentes, julgamos necessário aliviar essa restrição na renda 

disponível, por meio de uma suspensão nos débitos decorrentes dessas operações. A matéria aguarda 
despacho do presidente da Câmara dos Deputados. 

 

Você já votou no site da Câmara contra a reforma administrativa (PEC 32/20)? 

VOTE DISCORDO TOTALMENTE 
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083 

Por mais e melhores serviços públicos! 
NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA! 
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