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

Trabalhadores da Ceasaminas protestam contra a privatização da empresa 

 
Os trabalhadores da Ceasaminas realizaram um protesto na entrada do Entreposto de Contagem, na 
manhã, de hoje, 02/06, contra a privatização da empresa, pelo governo federal. A manifestação foi 
organizada pelo SINDSEP-MG e contou com a participação dos diretores José de Arimatéia e Sânia 
Barcelos. Representantes da Arbece, CUT/MG e de outras categorias como Metalúrgicos, Eletricitários, 
Petroleiros, e também Carregadores dos Mercados Livres de Produtores e de Hortifrutigranjeiros do 
Estado de Minas Gerais reforçaram a manifestação. 
 

Ebserh: Tribunal Superior do Trabalho propõe prorrogação do ACT até dezembro de 
2021 

A ministra Delaíde Miranda Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), propôs, em audiência de 
conciliação realizada nesta terça-feira 01/06, por videoconferência, que a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) prorrogue o acordo coletivo de trabalho da categoria até dezembro de 
2021. Até lá, segundo a ministra, “fica tudo como está”.  
A empresa terá até a próxima terça-feira (08/06) para se manifestar e, caso aceite, o dissídio coletivo 
de greve ficará suspenso. A proposta foi formulada depois que entidades e federações recusaram as 
propostas da Ebserh para pôr fim à greve decretada em 13 de maio. 

 
ALERTA - Câmara prepara comissão especial que vai discutir PEC da ‘reforma’ 

administrativa 
Colegiado já tem definidos presidente e relator – o mesmo das terceirizações e da “reforma” da 

Previdência –, agora também favorável ao projeto considerado nocivo ao serviço público. 
A Câmara pode criar ainda nesta semana a comissão especial da “reforma” administrativa, último passo 
antes Da votação da proposta em plenário. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 teve sua 
admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, no último 
dia 25/05. 
Apesar de a comissão especial da “reforma” administrativa ainda não ter sido formada, já se sabe que será 
presidida pelo deputado Fernando Monteiro (PP-PE). O relator será Arthur Maia (DEM-BA), favorável à 
proposta. A intenção do governo é concluir a tramitação até o início do segundo semestre. 



O deputado Arthur Maia é um relator “rodado” em projetos destinados a desmontar estruturas de direitos 
conquistados. Já foi relator do antigo projeto que culminou com liberação generalizada das terceirizações, 
e também da Proposta de Emenda à Constituição que deu origem à “reforma da previdência”. 
 

Aumentar a pressão sobre os deputados e intensificar a nossa luta 
 O deputado Rogério Correia (PT-MG) acredita que os debates só começarão de fato na segunda 
metade do ano, o que dá um certo fôlego à oposição. “Aquilo que eles queriam aprovar este semestre, 
desistiram. Estão jogando a formação da comissão especial para daqui a duas semanas e o debate se 
dará no segundo semestre”.  
Mas não podemos enfraquecer a mobilização. Ao contrário. Temos de aumentar a pressão sobre esses 
deputados e intensificar a nossa luta. E mostrar que todos os servidores – inclusive os atuais – serão 
duramente atingidos. Se a PEC 32/20 for aprovada vai acabar com serviços essenciais à população e 
dar muito mais espaço para apadrinhamento político. 
Em nota técnica, o Dieese afirma que a proposta consiste, principalmente, em “retirar a primazia do 
concurso público como instrumento de seleção de pessoal”, enfraquecer ou eliminar a estabilidade dos 
servidores estatutários, reduzir patamares salariais e transferir atividades públicas para o setor 
privado. Se aprovada, “tal reforma beneficiará interesses econômicos privados em detrimento do bem 
da coletividade, desprotegendo ainda mais a população pobre e a classe média”. 
 

Governo define critérios sobre situações de paralisação decorrentes do exercício do 
direito de greve 

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (1º), trouxe a publicação da Instrução Normativa 
54/2021, que dispõe sobre os critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, nas situações de 
paralisação decorrentes do exercício do direito de greve, para o desconto da remuneração 
correspondente aos dias de paralisação e para elaboração do respectivo Termo de Acordo para 
compensação de horas não trabalhadas, aplicáveis aos servidores públicos em exercício nos órgãos e 
entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo federal. 
No que diz respeito à obrigação de informar a ocorrência de greve, os órgãos e entidades do SIPEC 
deverão informar à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, e 
manter atualizadas as ocorrências de paralisação parcial ou total das atividades, relatando o número 
de aderentes, a data de início e a data final da paralisação. 
A Administração Pública Federal deve proceder ao desconto da remuneração correspondente aos dias 
de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Constatada a 
ausência do servidor ao trabalho por motivo de paralisação decorrente do exercício do direito de 
greve, os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão processar o desconto da remuneração 
correspondente e proceder ao seu registro no assentamento funcional do servidor. 
De acordo com a IN, que entra em vigor em 1º de julho, facultativamente, os órgãos e entidades 
integrantes do SIPEC, desde que atendido o interesse público, poderão firmar Termo de Acordo para 
permitir a compensação das horas não trabalhadas pelos servidores e a devolução dos valores já 
descontados a esse título, desde que com anuência do órgão central de SIPEC. O Termo de Acordo 
somente poderá ser estabelecido se a motivação da greve tiver conexão com aspectos abrangidos 
pelas relações de trabalho, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. 
 

EXPEDIENTE NO SINDSEP-MG – SEDE E NÚCLEOS REGIONAIS 

Nesta 5ª feira, 03/06, em função do feriado de Corpus 
Christi, não haverá expediente na sede e nos Núcleos 
Regionais do SINDSEP-MG. Na 6ª feira, 04/06, também 
não haverá expediente no Sindicato. Retornaremos às 
atividades normais, na 2ª feira, dia 07/06. 


