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Ebserh: TST propõe suspensão do dissídio de greve ajuizado pela Ebserh e retomada 
das negociações somente em 2022 

No último dia 11/06, durante reunião de negociação no Tribunal Superior do Trabalho (TST) entre 
as entidades representativas dos trabalhadores e a Ebserh, a ministra relatora propôs a suspensão 
do processo de Dissídio Coletivo de Greve – ajuizado pela Ebserh, até 31 de janeiro de 2022. 
Propôs ainda a prorrogação de todas as cláusulas atualmente vigentes até a assinatura do novo 
ACT ou o julgamento do Dissídio Coletivo de Greve e a retomada das negociações, a partir de 
fevereiro de 2022. 
Diante dessa proposta, os (as) trabalhadores (as) da Ebserh têm até o próximo dia 23/06 (4ª 
feira) para realizar assembleias em seus locais de trabalho e deliberar pela aceitação ou não da 
proposta do TST. 
Caso aceitem a suspensão do processo de Dissídio Coletivo de Greve não haverá negociações 
nesse período até 01/2022, retomando o diálogo logo após na forma atual que se encontra. 
Enquanto isso, ficam mantidas todas as cláusulas do ACT vigentes. Não aceitando a proposta de 
suspensão, o Dissídio Coletivo de Greve terá continuidade de seu tramite abrindo vista para 
parecer do Ministério Público do Trabalho, bem como sua inclusão em pauta de julgamento pela 
Seção Especializada em Dissídios Coletivos.  
Vale lembrar que o processo de Dissídio Coletivo de Greve trata especificamente da greve, se 
abusiva ou não, se legal ou não, e os índices de empregados públicos que devem ser mantidos 
em serviços essenciais durante a mobilização. Não se trata do Dissídio Coletivo de natureza 
econômica para julgar reajustes e cláusulas sociais, referentes ao Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT). 
A proposta é especifica para fins de suspender ou não o Dissídio Coletivo de Greve. E como 
consequência, as negociações somente seriam restabelecidas a partir de fevereiro de 2022, 
enquanto isso mantendo todas as cláusulas vigentes. 
Apesar de o TST alegar que a proposta é alternativa para se tentar um “melhor cenário” de 
negociação, essa proposta, em princípio beneficia somente a empresa, uma vez que as 
negociações do ACT 2020/2021 já se arrastam desde o fim de 2019, sem qualquer tipo de 
avanço. Pelo contrário, a Ebserh só apresentou proposta de retirada de direitos! É preciso que o 
TST também apresente contrapartidas aos trabalhadores tais como o abono do dia da greve 
(13/05), e devolução dos valores do dia da greve dos empregados (as) que tiveram descontos nos 
seus contracheques e, cumprimento do atual ACT na íntegra, garantindo aos empregados (as) o 
direito de usufruir a retirada do abono dos dois dias.  
Afinal, uma “conciliação” pressupõe que as partes sejam beneficiadas de alguma forma! Que 
conciliação é essa em que somente a Ebserh se beneficia e os (as) trabalhadores mais uma vez 
saem prejudicados? 
 

Alerta de golpe! Bolsonaro quer dar reajuste a servidor para aumentar sua 
popularidade 

Oportunismo eleitoreiro. Assim pode ser definida mais uma manobra do governo Bolsonaro.  De 
olho nas eleições de 2022 e pretendendo aumentar sua popularidade, o genocida agora pretende 
dar um reajuste de 5% para os servidores. Os servidores estão com os salários congelados até o 



final deste ano, depois que o Congresso Nacional aprovou uma lei enviada pelo governo federal. 
Para 2022, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias autoriza o reajuste, mas a proposta de 
5%,  além de indecorosa é totalmente oportunista e não resolve a situação da categoria, cujas 
perdas somam mais de 30% que a desde 2017. 
O SINDSEP-MG, juntamente com a Condsef/Fenadsef e demais entidades representativa dos 
servidores repudia essa atitude enganosa do governo. Cerca de 90% dos mais de 1,2 milhão de 
servidores do país estão com salários congelados. É zero por cento de reajuste, zero benefício, 
zero no reajuste do vale alimentação, enquanto a inflação atinge índices alarmantes. 
Em março deste ano, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais – 
Fonasefe - enviou ao Ministério da Economia um ofício com as reivindicações da categoria, mas 
que até agora não obteve nenhuma resposta.  
 
Ataques e mais ataques 
Desde que Bolsonaro assumiu o poder, os ataques ao funcionalismo público  são praticamente 
diários. Além de não dar reajustes salariais, o governo aprovou a reforma da Previdência, 
apresentando dados falsos ao Congresso Nacional ao inflar em R$ 46,9 bilhões a despesa com 
aposentadoria dos servidores civis e baixou artificialmente em R$ 45,47 bilhões o rombo com a 
aposentadoria e benefícios dos militares das Forças Armadas. O governo federal incluiu no cálculo 
despesas que não deveriam estar na conta como gratificação por cargo em comissão, adicional de 
insalubridade e férias, por exemplo, dos servidores civis. 
Os servidores querem reposição salarial sim. Mas querem também a reabertura dos concursos 
públicos, aumento da contrapartida dos planos de saúde e, sobretudo, o cancelamento das 
discussões sobre a PEC 32/20, da reforma administrativa, cuja alegação é “modernizar” o serviço 
público, mas que significa o fim dos serviços públicos para a população que mais necessita. 
Não caia em mais esse golpe! Fora Bolsonaro! 
 

Nota de Repudio 
O povo não quer resto de comida! O povo quer dignidade! 

O SINDSEP-MG repudia a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que acredita que 
política pública de combate à fome é dar sobras de comidas ou com validade vencida aos milhares 
de brasileiros famintos. 
Os brasileiros nunca passaram por tempos tão difíceis. A  população está 
desalentada, empobrecida, passando fome, sem uma renda mínima que garanta as despesas 
básicas como moradia, transporte e alimentação. Depois de 10 anos, o país voltou ao mapa da 
fome.  
Insensível a toda essa tragédia enfrentada pelos brasileiros, no último dia 17/06, durante 
participação no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a utilização de 
sobras de pratos de comida como política de enfrentamento à insegurança alimentar que assola o 
Brasil. “Aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, pessoas desamparadas. É muito 
melhor que deixar estragar”, afirmou o ministro, representante de uma elite que desconhece a 
fome e trabalha para a manutenção da pobreza, da escassez e da retirada de direitos. 
Pra completar o terror, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, concordou com a necessidade 
de novas medidas regulatórias para soluções voltadas ao combate à fome. Entre elas, estaria a 
possibilidade de comprar alimentos fora da validade. Para esse governo, não basta impor a fome 
a milhões de brasileiros, aumentar o preço da carne, do gás de cozinha, encher nossa comida de 
agrotóxicos. É preciso tripudiar da privação da população pobre desse país. 
Em sua fala, Guedes também mencionou a desoneração da mão de obra como uma das possíveis 
soluções para a criação de empregos. “E, para isso, é preciso ter mão de obra barata. O Brasil 
tem uma arma de destruição em massa de empregos, que são os encargos sociais e trabalhistas, 
nós precisamos atacar isso. Ele também classificou o governo como uma “equipe muito unida”, 
que trabalha para tentar manter a cadeia produtiva funcionando. O ministro afirmou ainda que o 
governo precisa apoiar tanto o abastecimento, como também a compra pela pequena agricultura 



familiar. Mas quer vender a Ceasaminas. Com a privatização, os preços dos alimentos vão 
disparar! O pequeno produtor vai perder espaço, os alimentos ficarão mais caros, milhares ficarão 
desempregados, insegurança alimentar, perda do poder de compra da população, queda na 
qualidade dos produtos. E no final das contas, a população é quem pagará o preço! 
Além disso, Guedes disse que o Brasil precisa focar em energia e infraestrutura de 
transportes para acelerar o escoamento da produção. "Precisamos de novos marcos regulatórios 
de ferrovias, cabotagem, para aumentar a exportação. Na pandemia, nossas exportações caíram 
para o resto do mundo, mas subiram para a Ásia. Precisamos de logística para levar nossos 
alimentos para o resto do mundo." Enquanto o Brasil exporta sua produção para o mundo, mais 
de 125 milhões de brasileiros vivem atualmente sem a certeza de um prato de comida na mesa, 
esmagados por uma política econômica excludente  que ignora os mais pobres, reduz o 
atendimento público, mas beneficia os mais ricos e vende o Estado brasileiro para a inciativa 
privada. 
É por tudo isso que temos de voltar às ruas nesse sábado, 19 de junho! Não dá mais para 
aguentar Bolsonaro e seu desgoverno que só querem destruir o nosso país! 
Fora Bolsonaro! Fora Guedes! O povo não quer resto de comida! O povo quer 
dignidade! 
 

NOTA DE CONDOLÊNCIAS  

É com pesar que a diretoria do SINDSEP-MG informa o falecimento do filiado Joanilson 
Gonçalves dos Santos, servidor do Ministério da Saúde. O companheiro, da cidade de Montes Claros, era 
filiado ao SINDSEP-MG, desde 1991, e atuava como agente de saúde pública. Toda nossa solidariedade aos 
familiares e amigos do companheiro Joanilson nesse momento.  
Companheiro Joanilson, PRESENTE!   
 


