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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 (as) da Ebserh tem nova plenária nacional nessa sexta, 28/05 
A Condsef/Fenadsef e demais entidades representativas dos empregados da Ebserh, entre elas, o 
SINDSEP-MG, realizam convocam uma nova plenária nacional com a categoria nessa sexta-feira, 
28, às 20 horas. O objetivo é analisar detalhadamente a proposta da empresa para mudanças no 
adicional de insalubridade, considerada cláusula inegociável para os empregados. Serão 
apresentadas avaliações das entidades e das assessorias jurídicas.  
Os representantes da categoria se reuniram com a Ebserh, no dia 25/05, quando foram solicitados 
da empresa documentos como tabelas salariais, de cargos, carreiras e salários para que as 
assessorias jurídicas das entidades pudessem analisar a proposta da Ebserh.  
Além disso, foi solicitado ainda a base de cálculo que a empresa está usando para aplicar numa 
calculadora que forneceu aos empregados. Os representantes da categoria querem saber que 
fórmula a empresa usou para se chegar aos resultados informados pela ferramenta.  
 
Pontos claros 
Um documento enviado pela SEI aos empregados no início dessa semana deixa muitos pontos 
claros acerca da parcela fixa de natureza indenizatória, o chamado adicional de insalubridade. No 
documento a empresa frisa que a parcela visa reparar desvantagem, o que na avaliação da 
Condsef/Fenadsef significa que a empresa reconhece que retirar o adicional de insalubridade seria 
uma desvantagem. Entre os pontos que os empregados devem se atentar estão: 
 

➢ A parcela não sofrerá reajuste ao longo do tempo por se tratar de valor fixo. Dessa forma o 
empregado pode permanecer na empresa 5, 10 ou 30 anos que o valor da parcela 
indenizatória será o mesmo; 

➢ Não compõe a remuneração do emprego. Isso significa que a parcela não será injetada no 
salário base ficando a parte no contracheque; 

➢ Não sofre incidência do FGTS; 
➢ Não sofre incidência do INSS; 
➢ Não entra na média de cálculo de contribuições para aposentadoria; 
➢ Não entra no cálculo do 13º, férias e nem rescisão contratual. Adicionais noturnos, horas 

extras e feriados também não serão considerados. No formato atual esses pontos são 
considerados na base de cálculo, no novo formato não; 

➢ Incide sobre imposto de renda. Significa que pagaremos pela parcela indenizatória mesmo 
que ela não sofra qualquer reajuste ao longo do tempo; 

➢ O valor será calculado de forma individual de acordo com cargo e grau de insalubridade a 
partir da data da proposta (21 de maio de 2021);  

A empresa divulgou uma enquete no email institucional dos trabalhadores. A orientação é para 
que ninguém responda à pesquisa.  

 
Grupo que discute extinção do ICMBio já se reuniu 26 vezes; a última na semana 

passada 
O Ministério do Meio Ambiente não desistiu da extinção do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) e da incorporação das atividades do órgão às atribuições do Ibama. Ao 



menos é o que indica as agendas das autoridades, que expõem parcialmente os encontros 
frequentes realizados desde outubro de 2020 onde se discutem as “sinergias e ganhos” com a 
extinção da autarquia criada para gerir 334 unidades de conservação federais e 11 centros de 
pesquisas. 
Criado para dar um parecer em 120 dias, o colegiado teve seus trabalhos estendidos por mais 120 
dias no dia 04 de fevereiro. O prazo para apresentar o parecer vence esta semana. 
Instituído no início de outubro (02), o grupo de trabalho se reúne quase que semanalmente, em 
média uma vez a cada oito dias. Do dia 8 de outubro, quando foi realizada a primeira reunião, até 
agora, foram realizados 26 encontros, sendo o último na semana passada, dia 18 de maio. Em 
fevereiro, logo após a realização de uma audiência pública do MPF, que debateu a fusão dos dois 
órgãos, o GT passou duas semanas sem se reunir. Retornou aos trabalhos no dia 22 de fevereiro, 
e desde então já somam 9 reuniões fechadas. 
No final de janeiro, uma reportagem mostrou que as discussões estavam sendo feitas a toque de 
caixa, sem transparência e com a participação apenas de diretores e presidentes das autarquias, a 
maioria esmagadora composta por profissionais vindos de fora da área ambiental, oficiais da ativa 
e da reserva da Polícia Militar (PM) do estado de São Paulo e da reserva do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal (DF). Apenas um profissional, o então presidente do Ibama, Eduardo 
Bim – afastado na semana passada por ordem do ministro do Supremo Alexandre de Moraes –, 
era civil e tinha experiência na área. 
Em fevereiro, a expectativa dos ambientalistas era que uma eventual extinção do ICMBio e fusão 
de suas atribuições com o Ibama deveria ser feita por projeto de lei ou Medida Provisória, já que 
o ICMBio foi criado por MP convertida em lei. O movimento ganharia força se o candidato do 
governo para comandar a Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ganhasse a eleição interna. 
Coincidentemente, após a eleição de Lira, os projetos de flexibilização ambiental começaram a 
andar na Câmara com bastante rapidez. Caso a intenção do governo seja enviar uma MP para 
fundir o ICMBio e o Ibama, provavelmente o Congresso a acatará.  
 
ATAQUE A DIREITOS: Reforma administrativa vai desestruturar os serviços públicos, 

alerta Dieese 
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 
25/05, a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição 32/20, conhecida como reforma 
administrativa. O texto será analisado numa comissão especial, que julga o mérito da proposta. 
Houve mudanças com relação à versão inicial apresentada pelo governo Bolsonaro. Ainda assim, 
na avaliação do Dieese, as mudanças pretendidas pela reforma administrativa representam um 
ataque ao funcionalismo e desestruturam os serviços públicos prestados pelo Estado. 
“Trata-se de um processo acelerado de privatização do Estado, e de transferência de boa parte 
dos serviços públicos para a iniciativa privada”, afirma o diretor técnico do Dieese, Fausto Augusto 
Junior. 
Além disso, militares, juízes e procuradores, que são os que recebem os maiores salários, não 
serão afetados. Pelo contrário, a proposta vai incidir principalmente sobre os servidores das áreas 
da saúde, educação e segurança. “ 
A principal alteração é o fim da estabilidade dos servidores públicos. Esta só será mantida para as 
carreiras típicas de Estado, ligadas à fiscalização e arrecadação de impostos. Nesse sentido, 
também introduz contratos temporários na administração pública, abrindo as portas para a 
chamada rotatividade. Além disso, a proposta permite ao Poder Executivo a criação de novos 
cargos. 
São mudanças que fragilizam ainda mais a continuidade de políticas públicas. “A depender do 
momento, boa parte dos trabalhadores serão demitidos, e outros contratados com salários mais 
baixos. Essa é a lógica da reforma administrativa, que está avançando dentro do Congresso 
Nacional”, afirma. 
 
Repúdio 



O SINDSEP-MG manifesta grande preocupação em relação aos fortes indícios apontados pela 
Polícia Federal de que o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cometeu crime de facilitação 
de contrabando e de advocacia administrativa. 
Não bastasse, o SINDSEP-MG repudia as possíveis exonerações de servidores que se negaram a 
atuar em prol das exportadoras de madeira ilegal e o beneficiamento daqueles que facilitaram o 
crime com nomeações para cargos mais altos. 
A investigação da PF também aponta graves problemas: o sucateamento dos órgãos ligados ao 
Ministério do Meio Ambiente; o afastamento de fiscais de carreira com anos de experiência; e a 
adoção de interpretações contrariando pareces técnicos. 
São contra atitudes como essas e, também contra o mal uso da máquina pública, que o SINDSEP-
MG quer impedir quando luta, juntamente, com as demais entidades representativas e os 
servidores para que a PEC 32/20, da Reforma Administrativa de Bolsonaro, siga tramitando. Caso 
ela seja aprovada, ações como as investigadas pela Polícia Federal serão legalizadas e rotineiras 
no serviço público, o que é inadmissível. 
 

 

Atenção, servidores (as), do Ministério da Saúde 
Na próxima 2ª feira, dia 31/05, termina o prazo para a realização da 
avaliação de desempenho individual (ADI). Não haverá prorrogação do 
prazo.  
A diretoria do SINDSEP-MG enviou ofício ao Ministério da Saúde 
questionando o motivo da suspensão das gratificações em caso de não 
realização da avaliação.  
Portanto, o SINDSEP-MG orienta os (as) servidores (as): não percam o 
prazo! Procurem seus avaliadores e entrem no sistema pra saber como 
está a sua avaliação e, qualquer problema, entrem em contato com o 
Sindicato ou enviem email para priscila.moreira@saúde.gov.br. 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
28/05 – Plenária Nacional dos (as) trabalhadores da Ebserh; 
https://us02web.zoom.us/j/88668405854?pwd=clFPRno2alJpT3VHMUdvQVpWaHpLQT09 
Senha: 362980 
31/05 – Assembleia Geral Extraordinária do SINDSEP-MG 
https://us02web.zoom.us/j/84250679942?pwd=RjJsV0lLUVZXK3ZVR3hkK3FGVkN3dz09 
ID da reunião: 842 5067 9942 - Senha de acesso: 854949 
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