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

Trabalhadores da Ebserh realizam assembleias para definir sobre a greve da categoria 
Nos dias 06 e 07 de maio, os trabalhadores das unidades da Ebserh, em Minas Gerais – Belo 
Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia – farão assembleias para decidir sobre o indicativo 
de greve, a partir de 13 de maio. A paralisação foi definida em Plenária Nacional da categoria, 
realizada no último dia 27/04. 
Em Belo Horizonte, as assembleias serão realizadas em dois dias: no dia 06/05, às 16h e no dia 
07/05, às 10h. Para as unidades de Juiz de Fora, a assembleia acontecerá no dia 06/05, às 19h. 
Já em Uberaba e Uberlândia, as assembleias acontecerão também no dia 06/05, em dois horários: 
às 14h e 21h. 
A decisão de deflagrar uma greve se deu após o impasse nas negociações do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) 2020/2021. O processo de negociação, que atualmente está sendo mediado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), se arrasta há mais de um ano sem qualquer perspectiva de 
avanço. 
A Ebserh se utiliza de várias justificativas para travar as negociações com os trabalhadores. Não 
bastasse ainda propõe 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). Isso sem falar que, das 65 cláusulas constantes da pauta de reivindicações da 
categoria, a empresa simplesmente, recusa 52 delas. 
 
Prorrogação 
A Ebserh diz que se pauta em compromisso e seriedade e que está engajada nos debates e na 
busca por alternativas viáveis à negociação. Mas a maior prova de que não está nem um pouco 
preocupada em resolver o impasse foi o pedido, ao TST, no último dia 30/04, de prorrogação das 
cláusulas do ACT por mais 30 dias. 
Com essa atitude, a Ebserh “cospe na cara de seus funcionários” – homens e mulheres que 
diariamente, arriscam suas vidas para salvar milhares de vidas. 
E a única forma de se combater a falta de respeito é uma só: unidade e luta! Participe das 
assembleias!  
 

ASSEMBLEIAS DOS TRABALHADORES DA EBSERH 

 
Belo Horizonte: Dia 06/05 – às 16h e Dia 07/05 – às 10h 
Juiz de Fora: Dia 06/05 – às 19h 
Uberaba e Uberlândia: Dia 06/05 – às 14h e 21h 
 

Governo lança aplicativo que substituirá Sigepe 
A partir de hoje, os servidores do Poder Executivo Federal (ativos e inativos) que quiserem 
acessar informações sobre o contracheque, consultar prévias de salário e enviar atestados 
médicos passam a usar o aplicativo SouGov.br. A ferramenta substitui o Sigepe Mobile, que será 
desativado em breve.  



Nesta primeira fase, o SouGov.br reúnirá 24 serviços disponíveis para servidores e gestores em 
quatro aplicativos – Sigepe Gestor, Sigepe Servidor e Pensionista, Sigepe Mobile e Sigepe Banco 
de Talentos. O novo aplicativo também oferece serviços inéditos, como encaminhamento de 
atestados médicos, pedido de vale-transporte e prova de vida para aposentados e pensionistas. 
Um assistente virtual responderá a todas as perguntas dos usuários. 
 
Conta no Portal Gov.br 
O acesso ao aplicativo só poderá ser feito por quem tem uma conta no Portal Gov.br, que oferece 
um login único para acesso aos serviços de gestão de pessoas. Responsável pela elaboração do 
sistema, o Ministério da Economia recomenda que os usuários criem contas com os selos prata ou 
ouro. Quem tiver contas na categoria bronze não poderá acessar determinadas informações nem 
concluir determinadas configurações ou autorizações. 
Entre os serviços disponíveis para servidores ativos, estão prévias do contracheque e do décimo 
terceiro, contracheque, comprovante de rendimentos do Imposto de Renda, consulta a dados 
funcionais, alteração de dados pessoais do servidor e consulta de dependentes. Os servidores 
inativos e pensionistas poderão consultar a situação da prova de vida e emitir o comprovante do 
procedimento. 
Os serviços referentes ao crédito consignado também estarão disponíveis para todos os usuários 
(ativos e inativos). A plataforma permitirá autorizar empréstimos, cancelar e reativar autorizações, 
consultar contratos, anuências e extratos. 
Por enquanto, o SouGov.br só está disponível na versão para celulares (dos tipos Android e iOS). 
Em junho, será lançada a versão web (para computadores). 
 

 

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! 

 

 

Nota de Condolências 
É com pesar que comunicamos o falecimento da filiada Nadir Alvarenga Dutra, trabalhadora da 
Ceasaminas, entreposto de Contagem. Participativa, a companheira sempre estava presente às 
assembleias que o sindicato realizava na Ceasaminas. Nadir é mais uma vítima da Covid-19 e da 

política negacionista do governo federal que já ceifou a vida de mais de 400 mil brasileiros (as). A 
direção do SINDSEP-MG se solidariza com os familiares e amigos da trabalhadora. 
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