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

 Trabalhadores da Ebserh decidem por indicativo de greve 

 

 
 

Diante do impasse no processo de negociação do ACT 2020/2021, os trabalhadores da Ebserh, 
presentes à Plenária Nacional da categoria, realizada no dia 27/04, aprovaram um indicativo de greve. 
 O indicativo foi aprovado por mais de 96% dos mais de 800 trabalhadores (as) presentes.  

Até agora, de um total de 65 cláusulas apresentadas pelos empregados ainda em 2019, a empresa 
mantém rejeição a 52 pontos. Entre as cláusulas consideradas “inegociáveis” pelos empregados e que 
a empresa quer alterar estão temas como o índice de aplicação da insalubridade. A intenção da 

administração da Ebserh é alterar esse direito, o que pode significar redução salarial de até 27%. O 
impasse levou o ACT a ser mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).  

Há mais de um ano, os trabalhadores tentam negociar os temos do ACT 2020/2021 com a Ebserh, 
porém, sem sucesso. A gestão da empresa alega que a Secretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (SEST) , orientada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, se nega a negociar 

com a categoria  - cujos trabalhadores estão na linha de frente do combate a pandemia do novo 
coronavírus nos hospitais universitários do País. Essa é a face cruel e injusta do governo Bolsonaro que 
não respeita aqueles que se arriscam diariamente para salvar vidas. 

É, no mínimo, absurdo que a Ebserh corte a insalubridade daqueles que se expõem aos riscos, 
diariamente, para salvar vidas. Ainda mais em uma situação de total descontrole da pandemia como 
estamos vivendo.  

  
ACT 2017/2019 dos empregados da Conab é prorrogado pela 21ª vez 

No último dia 24/04 foi assinado pela 21ª vez, o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) – 2017/2019 dos 

empregados da Conab. Com isso, fica prorrogada, até 31 de maio de 2021, a vigência das cláusulas do 
ACT, com exceção das seguintes cláusulas: Cláusula Nona: Serviço de Assistência à Saúde – SAS; 
Cláusula Décima Segunda: Auxílio – Funeral; Cláusula Trigésima Quinta: Política de Pessoal; Cláusula 

Quinquagésima Sétima: Regulamento de Pessoal. 
 



Vetos ao Orçamento podem tornar serviços públicos inviáveis 
Embora os cortes orçamentários possam favorecer o cumprimento do teto de gastos , sua composição 
apresenta um risco elevado de paralisação da máquina pública e de políticas públicas essenciais em 

2021.  
A advertência consta de Nota Técnica da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal, que 
analisa os vetos presidenciais à Lei Orçamentária Anual (LOA) e o bloqueio de dotações para 

cumprimento do teto de gastos em 2021.  
As alterações levaram à readequação dos cenários do governo às regras fiscais vigentes. Os ajustes, 
porém, apresentam novos riscos, dado os cortes promovidos nas despesas discricionárias 

do Executivo.  
Em sua execução, o Orçamento apresenta despesas obrigatórias – que são aquelas que o governo não 
pode deixar de fazer, e as despesas discricionárias - sobre as quais ele tem liberdade de decidir.  

Considerando-se apenas os bloqueios orçamentários, houve uma queda de 7% nas despesas. Dessa 
forma, a soma de vetos e de bloqueios totalizou R$ 29,1 bilhões, o equivalente a 22% do orçamento 

aprovado para as despesas discricionárias, de acordo com a nota técnica “A LOA 2021 e o novo cenário 
fiscal do governo”.  
 

Cortes e bloqueios  
Ao todo, foram vetados R$ 19,8 bilhões em despesas primárias, principalmente no âmbito do Ministério 
do Desenvolvimento Regional (R$ 8,7 bilhões; 50,9% do orçamento aprovado para a pasta), do 

Ministério da Infraestrutura (R$ 2,8 bilhões; 27,6% do orçamento aprovado para a pasta) e do 
Ministério da Saúde (R$ 2,2 bilhões; 8,7% do orçamento aprovado para a pasta).  
As despesas primárias discricionárias não decorrentes de programações incluídas ou acrescidas por 

emendas foram vetadas em R$ 7,8 bilhões. Os maiores cortes ocorreram nos Ministérios do 
Desenvolvimento Regional (R$ 2,7 bilhões), da Defesa (R$ 1,6 bilhão) e da Infraestrutura (R$ 1,3 
bilhão).  

No âmbito das emendas de relator-geral do Orçamento foram vetados R$ 10,5 bilhões. O maior corte 
foi de R$ 5,5 bilhões no Ministério do Desenvolvimento Regional (32,4% do orçamento aprovado para 
a pasta).  

No que diz respeito aos bloqueios de dotações determinados pelo Decreto 10.686, de 2021, o corte 
total foi de R$ 9,3 bilhões nas despesas discricionárias não decorrentes de programações incluídas ou 
acrescidas por emendas.  

O maior bloqueio de dotações ocorreu no Ministério da Educação, com R$ 2,7 bilhões (19,7% das 
despesas aprovadas). O segundo maior bloqueio ocorreu no Ministério da Economia, com R$ 1,4 bilhão 

(23,2% das despesas aprovadas), seguido pelo Ministério da Defesa, com R$ 1,4 bilhão (11,7% das 
despesas aprovadas).  
Desse modo, os vetos e bloqueios totalizaram R$ 29,1 bilhões, o equivalente a 22% do orçamento 

aprovado para as despesas classificadas como discricionárias. 
 “Cabe lembrar que ainda há o agravante de 30% das despesas primárias estarem condicionados à 
autorização do Congresso, por maioria absoluta, em função do desequilíbrio da regra de ouro. O 

condicionamento de gastos colocou em risco a execução de serviços públicos no início do ano e 
culminou na aprovação da Lei nº 14.127, de 2021”, destaca a nota.  
 

 
 

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! 

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083

