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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 convoca reunião. Trabalhadores aguardam nova proposta 
A Ebserh convocou uma reunião para hoje, 21/05, às 15 horas, com as entidades que 
representam os trabalhadores no processo de negociação do ACT 2020/2021. A empresa deve 
apresentar uma nova proposta aos empregados.  
A expectativa é de que a nova proposta exclua a alteração nas regras de adicional de 
insalubridade que podem reduzir salários em até 27%. A cláusula é considerada pétrea pelos 
empregados que não admitem esse retrocesso e desrespeito quando estão arriscando suas vidas 
na luta para salvar vidas em meio a pandemia de Covid-19 que já vitimou mais de 440 mil 
brasileiros, entre eles milhares de profissionais que atuam na linha de frente da saúde.  
 
Plenária nacional  
Hoje, às 20 horas, uma plenária nacional da categoria discute o processo de negociação do ACT e 
os rumos da mobilização que segue em todo o Brasil. A atividade será realizada pela plataforma 
Zoom e o link de acesso será encaminhado aos empregados de todos os estados. "Esse dia 
nacional de luta foi importante e devemos debater a realização de ao menos uma atividade 
nacional por semana enquanto solicitamos ao TST a revisão do impeditivo de greve", adiantou o 
secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva.  
"Nossa greve coloca no seu lugar essa gestão incompetente da empresa", pontua Sérgio. "Negam 
direitos aos empregados enquanto se servem das benesses do Estado", reforça citando portaria 
publicada recentemente pelo Ministério da Economia, conhecida como "Teto Duplo", que permite 
ganhos superiores ao teto constituído para presidente, ministros, incluindo aposentados e 
militares inativos nomeados em cargos no serviço público. A categoria deve permanecer atenta e 
mobilizada. 

 

Reforma Administrativa aumenta corrupção e piora situação fiscal, diz estudo da 
Consultoria Legislativa do Senado Federal 

Apontada pelo governo federal como uma medida de redução de gastos públicos, a Reforma 
Administrativa, proposta na PEC 32/2020 em tramitação na Câmara dos Deputados, terá uma 
série de impactos negativos. É o que mostra um estudo da Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle do Senado Federal divulgado em 19 de maio. 
De acordo com a publicação “Aspectos fiscais da PEC 32/2020 (“Reforma Administrativa”) e 
Proposta de Medidas Alternativas”, se aprovada, a reforma terá como efeitos o aumento da 
corrupção, a facilitação da captura do Estado por agentes privados, a redução da eficiência do 
setor público e a piora da situação fiscal da União, por aumento de despesas e redução de 
receitas. 
Ao longo de 40 páginas, o estudo revela os pontos mais problemáticos e as suas respectivas 
consequências. A eliminação das restrições, atualmente existentes à ocupação de cargos em 
comissão e funções de confiança, e as novas possibilidades para os contratos de gestão são 
alguns dos aspectos que podem resultar em corrupção no ambiente da administração pública. 
A mudança na composição dos órgãos, que poderão substituir parcialmente ou totalmente um 
quadro permanente, também se relaciona com a corrupção, por poder gerar contratações 



politicamente influenciáveis. O tópico ainda aborda a precarização, com a redução da eficiência 
dos serviços. 
As novas formas de contratações podem gerar perda de poder de barganha e de remuneração, 
além de enfraquecer os movimentos reivindicatórios. Há ainda a preocupação com os interesses 
privados, que serão beneficiados com a contratação de pessoal sem concurso público. 
O estudo acrescenta que, como o Executivo não divulgou a estimativa do impacto fiscal, não há 
embasamento técnico para dizer que haveria redução. Os efeitos previstos de redução de 
despesas são limitados. Em geral, a estimativa da pesquisa é de que haverá uma piora na 
situação fiscal pelo crescimento das despesas e diminuição das receitas. 
“Entendemos que essas propostas são largamente superiores às contidas na PEC 32/2020, pois, 
além de terem efeitos fiscais mais robustos, preservam o modelo de serviço público profissional 
estabelecido pela Constituição de 1988, evitando assim o patrimonialismo e as outras mazelas que 
a PEC tão fortemente estimula”, diz a conclusão do estudo. 
 

ALERTA DE GOLPE 
Ligações para que aposentados façam a prova de vida online não são do INSS 

Atenção, servidores (as) aposentados (as) e pensionistas! O SINDSEP-MG alerta sobre um novo 
golpe envolvendo a prova de vida. Golpistas estão entrando em contato, por telefone, e pedidno 
vários dados. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informa tratar-se de golpe recentes 
ligações para que aposentados façam a prova de vida online, por causa da pandemia. 
Na ligação, são falados todos os dados pessoais e enviada uma mensagem, por WhatsApp, 
pedindo para que o aposentado envie uma foto de um documento para finalizar o processo. A 
pessoa que fala é muito segura. 
Assim, o INSS alerta a todos para que, caso recebam esse tipo de ligação, desliguem o telefone e 
não forneçam nenhuma informação. O INSS não faz contato por telefone para procedimento de 
prova de vida. 
Avalia-se que esse golpe começou a ser aplicado com a ampliação da prova de vida por biometria 
facial, realizada por meio de aplicativo. Saiba mais sobre no 
endereço: https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/prova-de-vida/inss-amplia-e-simplifica-prova-
de-vida-digital. 
 
Como é realizada a comunicação do INSS com o segurado 
O INSS entra em contato com o cidadão em situações específicas e para informar a respeito de 
procedimentos, andamento de requerimentos ou realizar reagendamentos e, em nenhum 
momento, solicita qualquer informação, como CPF, nome da mãe ou senhas. 
O segurado pode receber um e-mail, um SMS, uma carta ou ligação do INSS, sempre por meio 
dos canais oficiais de atendimento: Meu INSS, Central de Atendimento 135, ou SMS identificado 
como 280-41. 
O segurado é contatado por meio das informações fornecidas em seu cadastro (e-mail, telefone e 
endereço) e, por isso, é importante que mantenha o seu cadastro junto ao INSS atualizado com 
os dados para contato. A atualização pode ser feita pelo Meu INSS e por meio da Central 135. 
Por sua vez, quando o segurado entra em contato com o INSS, o Instituto poderá solicitar 
informações como CPF e nome da mãe para confirmação da identidade do interessado e para que 
seja respeitado o sigilo das informações. 
Caso o cidadão que tenha sido notificado tenha alguma dúvida, ele poderá ligar no 135, o telefone 
oficial do INSS para ter mais informações.  
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

 24/05 – Assembleia Geral Extraordinária com os (as) trabalhadores (as) da Ceasaminas; 

https://www.gov.br/prova-de-vida/inss-amplia-e-simplifica-prova-de-vida-digital
https://www.gov.br/prova-de-vida/inss-amplia-e-simplifica-prova-de-vida-digital

