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

 Reunião com administração da Ebserh frustra e impasse pode levar à greve 

Frustração. Essa foi a sensação dos representantes da Condsef/Fenadsef, Fenafar, Fenam e CNTS após 
reunião com a Ebserh, no dia 29/04. As entidades haviam solicitado a presença do presidente da 

empresa, general da reserva do Exército Brasileiro, Oswaldo Ferreira, o que não aconteceu.  
Há mais de um ano, o impasse se instalou no processo de negociações do ACT 2020/2021. Isso 
porque, de um conjunto de 65 cláusulas apresentadas pela categoria, a empresa mantém rejeição a 52 

itens.  
Não bastasse rejeitar quase toda a pauta de reivindicações dos trabalhadores, a empresa quer impor 
reajuste zero nas cláusulas econômicas e mudar a aplicação da regra para o grau de insalubridade dos 

empregados, o que pode reduzir salários em até 27%.  
O ACT 2020/2021 está no Tribunal Superior do Trabalho (TST). É a sétima vez, que por causa de 
impasses entre os trabalhadores e a Ebserh, o processo de negociação é enviado para mediação no 

Tribunal.  
No próximo 03/05, as entidades que participam na mesa de negociação farão uma reunião ampliada 
para discutir a data de uma nova plenária nacional, antes do dia 10 de maio, data em que  a categoria 

deve discutir se mantém o indicativo de greve e define os rumos do processo de mobilização.  
A expectativa é de que a empresa apresente uma nova proposta como sinalizou na reunião com as 
entidades.  

 
Promulgada Lei que trata da reestruturação de carreiras de servidores da Receita Federal 
Promulgada Lei que trata da reestruturação de carreiras de servidores da Receita Federal 

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta sexta-feira um acréscimo à Lei 11.907, de 2009, 
que transformou em cargo de analista tributário da Receita Federal, de nível superior, os postos 

técnicos da extinta Secretaria da Receita Previdenciária (SRP), que eram de nível médio. O 
reconhecimento se deu após o Congresso Nacional derrubar, no dia 19, o veto presidencial a esse 
artigo (VET 8/2009) na Lei 11.907, que reestruturou a administração tributária do governo ainda em 

2009. 
Com a promulgação da matéria, fica permitido aos servidores da antiga Secretaria de Receita 
Previdenciária migrarem para a carreira de analista tributário da Receita Federal devido à incorporação 

do órgão em 2007. 
Além disso, cerca de 1,8 mil servidores terão reajustes salariais. Os técnicos de seguro social (entre R$ 
5,4 mil a R$ 8,7 mil) e os analistas de seguro social (entre R$ 8,3 mil a R$ 13 mil) passarão a ter 

remunerações entre R$ 11,7 mil a R$ 16,7 mil no novo posto. Projeções indicam que o impacto fiscal 
será de R$ 2,8 bilhões. 
A SRP existiu entre 2005 e 2007 e centralizava a arrecadação e fiscalização das contribuições sociais a 

cargo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Quando o órgão foi extinto, seus servidores foram 
transferidos para a Receita. 
 

Audiência Pública: Representantes de servidores apontam riscos da reforma administrativa 
No dia 29/04, foi realizada a segunda audiência, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 

Câmara dos Deputados, para tratar da PEC 32/20 – Reforma Administrativa. E, mais uma vez, foi um 
duro embate entre os defensores da “reforma” e os representantes dos servidores, que públicos 
apontam riscos, como aumento do tráfico de influência e cooptação dos servidores. 



O ex-secretário especial de Desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Uebel, afirmou que o 
texto vai acabar com privilégios e garantir eficiência aos órgãos públicos. 
Uebel citou, por exemplo, os altos gastos com a área meio e um sistema engessado que precarizou a 

capacidade de o Estado fazer investimentos. “Os servidores levam a culpa, mas a culpa não é deles, é 
do sistema. Sistema engessado, sistema atrasado. Sistema que não existe mais nos países 
desenvolvidos, que já fizeram as suas reformas", disse. Para o ex-secretário, há excesso de privilégios 

para os servidores públicos e isso faz com que os cidadãos não confiem nas instituições brasileiras. 
Para o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques, a 
proposta não traz nenhuma economia. “O texto atinge todos os servidores em pontos como perda de 

cargo público por decisão de órgão colegiado em vez de trânsito em julgado; possibilidade de redução 
de jornada com redução salarial; criação de cargos de liderança por indicação política, que hoje são 
ocupados por servidores”, afirmou. 

 
Tráfico de influências 

Já o Presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE), Lademir Gomes da 
Rocha citou diversos pontos que considera preocupantes na proposta do Executivo. Um deles é o que 
prevê a criação dos “cargos de liderança e assessoramento”, que poderão permitir que funções 

atualmente ocupadas por servidores efetivos sejam exercidas por indicações políticas. Segundo ele, 
isso flexibiliza regras concebidas para barrar o clientelismo e a captura do Estado. 
A última audiência está prevista para 14 de maio. Em seguida, os deputados poderão votar o parecer 

do relator, deputado Darci de Matos (PSD-SC) sobre a admissibilidade do texto. A reforma ainda 
precisa ser analisado por uma comissão especial e pelo Plenário, em dois turnos de votação. 
 

Dia Nacional de lutas 

 
No dia 30/04, Dia Nacional de Lutas, servidores públicos realizaram um ato em Brasília. Com faixas 
contra a reforma administrativa e por vacinas para todos, os servidores se concentraram em frente ao 

Ministério da Economia e Congresso Nacional. De lá, seguiram até a Praça dos Três Poderes. A diretora 
do SINDSEP-MG e da Condsef/Fenadsef, Jussara Griffo, participou dos atos em Brasília. Em Minas 
Gerais foram realizadas atividades pelo Dia Nacional de Lutas, em Juiz de Fora, Montes Claros e Teófilo 

Otoni. 
 

 
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


 
1° de maio: Dia dos trabalhadores e trabalhadoras. Dias de luto e de luta. Os trabalhadores e 
trabalhadoras estão ameaçados, desrespeitados e com direitos diminuídos. Os servidores públicos 
estão sofrendo ataques do próprio governo, temos a reforma da previdência para nos lembrar que a 

aposentadoria agora é um sonho distante e a reforma trabalhista, para nos lembrar que estamos 
desprotegidos. 

Ainda somos o quarto país do mundo onde mais morrem trabalhadores durante o labor, e entra 
governo e sai governo, nenhuma política pública consegue nos tirar desse ranking. Agora, com a 
pandemia do coronavírus, esse quadro se torna ainda mais agravante, afinal, a demanda aumenta, 

porém os retrocessos à classe trabalhadora não diminuem. 
Nenhum direito a menos! #SINDSEPMG #1deMaio 
 

Atenção, filiados (as) 
A partir da próxima semana, a Assessoria Jurídica do FERREIRA PIMENTA 
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA estará atendendo em um novo 
endereço - Av. do Contorno, nº 6.283, Sala 607, bairro São Pedro, Belo 
Horizonte. 
A mudança de endereço tem como objetivo ampliar e melhor atender ao 
SINDSDEP-MG e os seus filiados. Apesar da mudança, será mantido o 
plantão semanal na sede do SINDSEP-MG, às segundas-feiras, das 13h às 
17h. 
www.ferreirapimenta.com.br 
(31) 3270-1139/ (31) 99851-1139 
renato@ferreirapimenta.com.br 
 

Atenção, filiados (as),  
A Secretária do Núcleo Regional Triângulo Mineiro/alto Paranaíba estará de 
férias no período de 03/05 a 25/05. Nesse período, o atendimento aos 
filiados (as) será feito em regime de plantão, de 2ª a 6ª, das 11h às 17h, 
pelo telefone (34) 99883-6201 e email clesia.sindsepmg2019@gmail.com. 

http://www.ferreirapimenta.com.br/
mailto:renato@ferreirapimenta.com.br
mailto:clesia.sindsepmg2019@gmail.com

