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

Ebserh desrespeita seus trabalhadores e pede prorrogação de prazo para apresentar 
resposta sobre o ACT 2020/2021 

No último dia 30/04, a direção da Ebserh enviou um comunicado ao vice-presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) solicitando prorrogação de prazo, de 20 dias, para que o Ministério da 
Economia apresente uma resposta sobre a última proposta apresentada. 
Em sua justificativa, a Ebserh alega que, por ser empresa estatal e totalmente dependente do 
Tesouro Nacional precisa encaminhar todas as propostas que impliquem em algum tipo de 
impacto financeiro para o Ministério da Economia. 
Num misto de intransigência e falta de respeito para com os (as) trabalhadores (as), a Ebserh 
afirma que vem tomando todas as providências necessárias para submissão e discussão das 
propostas com o Ministério da Economia. Além disso, a empresa diz se pautar em compromisso e 
seriedade e que está engajada nos debates e na busca por alternativas viáveis à negociação. 
Ora, se a empresa realmente estivesse “engajada” e se preocupasse com seus empregados não 
estaria “empurrando com a barriga”, uma negociação há mais de um ano e, apresentando como 
proposta 0% de reajuste e mudança na base de cálculo do adicional de insalubridade que pode 
representar uma redução de até 27% na remuneração dos (as) trabalhadores (as). 
Não bastasse, a empresa solicita a prorrogação das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 
2020/2021, por mais 30 dias. O prazo terminou no dia 30/04. 
Atuar com seriedade e compromisso seria a Ebserh dar um fim ao impasse nas negociações e 
premiar com um reajuste digno, os (as) trabalhadores (as) que arriscam suas vidas, diariamente, 
para salvar milhares de brasileiros, desde o início da pandemia de coronavírus.  
 
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.  
 

Na CCJC da Câmara, presidente do Fonacate pede a suspensão imediata da PEC 
32/2020 

O presidente do Fonacate e da Fenaud, Rudinei Marques, participou de audiência pública na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, que analisa 
a admissibilidade da PEC 32/2020, da reforma administrativa. Após apresentar dados que 
demostram a ausência de justificativas técnicas para as mudanças previstas na proposta, Marques 
recomendou a suspensão imediata da tramitação. 
“Não é um momento oportuno. Deveríamos estar concentrados em salvar vidas, em vacinar a 
população massivamente, em combater a fome e, por fim, em recuperar a economia. É preciso 
construir uma proposta a partir do diálogo respeitoso, responsável e técnico”, ponderou o 
presidente da Federação. 
Rudinei Marques apontou inconstitucionalidades que devem ser corrigidas na CCJC, caso o 
colegiado decida dar seguimento à tramitação da PEC. “Os novos princípios são voluntaristas, 
indeterminados, obscuros e desnecessários; eles não cabem na Constituição. O 
hiperpresidencialismo não se sustenta. O Poder Executivo não pode alterar cargos e órgãos ao seu 



bel-prazer. O vínculo de experiência traz enorme insegurança jurídica. Além disso, é preciso rever 
a possibilidade de desligamento de cargo efetivo por decisão de órgão colegiado, sem trânsito em 
julgado, e a violação ao princípio da irredutibilidade salarial”, finalizou. 
 
Justiça  
O Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate) e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço 
Público (Servir Brasil) voltaram a acionar a Justiça para exigir a apresentação dos dados que 
embasaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, que trata da reforma 
administrativa. 
No Tribunal Regional Federal da 1a Região, o Fonacate interpôs um agravo contra a decisão (ID n. 
494921422) que indeferiu pedido de liminar no Mandado de Segurança Coletivo n. 1056567-
53.2020.4.01.3400, em trâmite na 22a Vara Federal, impetrado para compelir a Coordenadora-
Geral de Arquitetura de Carreiras do Ministério da Economia e o Secretário de Gestão e 
Desempenho de Pessoal a divulgarem todos os documentos que fundamentaram a PEC 32/2020. 
“Não se pode admitir que o governo tenha encaminhado uma proposta de emenda constitucional 
sem dados e informações técnicas necessárias para justificar mudanças tão profundas no serviço 
público. Portanto, recorremos a mais uma ação judicial para exigir que o governo apresente os 
dados que alicerçaram a proposta encaminhada ao Congresso”, ressaltou o presidente do 
Fonacate, Rudinei Marques. 
Já no Supremo Tribunal Federal (STF), os parlamentares da Frente Servir Brasil ingressaram uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a Medida Provisória 1.042/2021, que permite 
que o presidente da República possa criar e extinguir cargos e funções comissionadas no serviço 
público por decreto. Segundo eles, a MP antecipa a reforma administrativa. 
 

Enfermeiros lutam contra a Covid-19 e contra salários indignos 
Na luta por valorização e salário digno, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, que estão na 
linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus, pressionam o Senado pela 
aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 2.564/2020, que estabelece o piso salarial da categoria. 
Os parlamentares que defendem os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e os profissionais 
do setor enfrentam a resistência de diversas entidades particulares do sistema de saúde, que já 
enviaram ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para não colocar a 
proposta em votação. 
Representantes do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e dos Conselhos Regionais 
protocolaram oficio pedindo o apoio do Senador Rodrigo Pacheco. 
No documento são relatadas as condições de trabalho e renda dos cerca de 2,4 milhões de 
profissionais, que representam mais da metade dos trabalhadores da Saúde do Brasil, país que 
tem o maior número de óbitos por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, registrado 
entre equipes de enfermagem. Alguns trabalham como avulsos e chegam a ganhar menos de um 
salário mínimo por mês, segundo o Conselho. 
 
Piso salarial e jornada de 30 horas  
O PL 2564/20 fixa o piso para enfermeiros em R$ 7.315. As demais categorias terão o piso 
proporcional a esse valor: 70%, ou R$ 5.120, para os técnicos de enfermagem e 50% (R$3.657) 
para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. 
A relatora do projeto, senadora Zenaide Maia (Pros-RN), é favorável à aprovação, mas propõe um 
substitutivo, um texto alternativo ao original, que muda alguns itens como o que prevê que a 
jornada normal de trabalho desses profissionais não seja superior a 30 horas semanais.   
O SINDSEP-MG o apoia PL 2564/2020! 
Piso salarial digno e 30 horas já!!!!  
 
 


