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

Maioria dos trabalhadores da Ebserh aceita proposta do TST 
No dia 21/06 foi realizada uma assembleia conjunta com os (as) trabalhadores (as) da Ebserh, em Minas 
Gerais – unidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia – para debater sobre a proposta 
apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
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. 
Após um intenso debate, os (as) trabalhadores (as) da Ebserh (62,3% dos presentes) decidiram por acatar 
a proposta de suspensão do processo de Dissídio Coletivo de Greve – ajuizado pela Ebserh, até 31 de 
janeiro de 2022 e a retomada das negociações, a partir de fevereiro de 2022. 
Já a proposta de cumprimento do atual ACT, na íntegra, com garantia aos empregados do direito de 
usufruir do abono de dois dias foi aprovado por 98,9% dos trabalhadores presentes à assembleia. A 
proposta de prorrogação de todas as cláusulas atualmente vigentes até a assinatura do novo ACT ou o 
julgamento do Dissídio Coletivo de Greve foi aprovada por 90,6%.  
Uma ressalva foi proposta durante a assembleia: que a aceitação das propostas esteja condicionada à 
reabertura do processo de negociação em fevereiro de 2022. Em caso de divergência entre trabalhadores e 
empresa e as negociações tenham de ser prorrogadas, que a Ebserh concorde com o dissídio coletivo. Tal 
proposta será encaminhada juntamente com as demais para a Condsef/Fenadsef. 

 

Governo Bolsonaro reduziu em 44 mil o número de servidores 

Desde o início da gestão de Jair Bolsonaro, em 2019, o governo federal reduziu em 7,06% o número de 
servidores públicos federais ativos. Essa era uma promessa da equipe econômica do governo, que sempre 
defendeu uma redução do tamanho da máquina pública. O Executivo também diminuiu o número de 
ministérios de 29 para 22. Extinguiu Ministérios importantes como o do Trabalho e o da Cultura, 
transformando-os em secretarias. 
O quadro de pessoal civil no último mês do governo de Michel Temer (dezembro de 2018) era de 630.689 
trabalhadores. Já os dados recentes (de abril de 2021), apontados pelo Painel Estatístico de Pessoal no site 
do Ministério da Economia, mostram um quadro com 586.110 servidores, uma diminuição de 44.579 
funcionários neste governo até aqui. O número de servidores ativos no Executivo em 2021 é o menor 
desde 2011, quando o ano fechou com um quadro pessoal de 585.119 trabalhadores. 
A queda no número de servidores pode ser explicada pela redução do volume de ingressos no serviço 
público, já que têm ocorrido menos concursos (para vagas permanentes) e processos de seleção (vagas 
temporárias). Se o número em 2019 (61 mil) já havia sido o menor desde 2012, em 2020, com a 
pandemia, esse contingente caiu para 45 mil novos funcionários. Só 6.520 deles entraram por concurso 
público, ou seja, viraram servidores do quadro permanente. Como foram cerca de 14 mil aposentadorias 
no ano passado, o número diminuiu. O mesmo já havia acontecido em 2019, quando 37.903 servidores se 
aposentaram, e deve acontecer também em 2021, com uma estimativa de 14.952 aposentadorias até o fim 
do ano, segundo o Ministério da Economia. 
Com a suspensão dos concursos, os servidores vão se aposentando e o governo não tem uma política de 
reposição desses servidores, então a tendência é que esse número vá diminuindo. Com isso, o risco de 
precarização do serviço por causa da falta de pessoal é muito grande.  



A quantidade de servidores ativos no governo federal oscila em torno desse número há pelo menos dez 
anos.  A população brasileira cresceu nos últimos dez anos, bem como a demanda pelo serviço público 
também cresceu. A quantidade de servidores ativos para cada 100 mil habitantes é insuficiente.  
O governo só está diminuindo o ingresso de novos servidores e diminuindo o gasto com a máquina pública, 
mas não está reestruturando o pessoal com treinamento, qualificação, motivação, ainda mais se a gente 
pensar que os servidores na ativa passam a desempenhar funções diferentes daquelas para as quais eles 
foram contratados, antes desempenhadas por servidores aposentados que não foram repostos.  
 

Paulo Guedes vai à Comissão Especial da Reforma Administrativa no dia 30 de junho 
No novo calendário da Comissão Especial que debate a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 32/2020), 
ficou acertado que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá comparecer no próximo dia 30 de junho.  
A Comissão Especial prevê a realização de 14 audiências públicas. A primeira acontece hoje, com o tema 
“Inovação na Administração Pública”.  
Integrantes da equipe econômica do governo federal participam a partir das 15h, da primeira audiência 
pública da comissão especial formada na Câmara dos Deputados para analisar a reforma administrativa 
(PEC 32/20). O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia, Caio Mario Paes de Andrade e outros representantes do governo defenderão a modernização do 
serviço público e mais produtividade no setor.  
 

Roteiro de audiências públicas para debater temas relacionados à Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 32/20: 

 22/06 – Inovação na administração pública; 
 29/06 – Intervenção do Estado no domínio econômico, parcerias celebradas pela administração 

pública e celebração de contratos de desempenho (acréscimo de § 6º ao art. 173 da Constituição, 
acréscimo de art. 37-A à Constituição e redação atribuída pela PEC ao § 8º do art. 37 da 
Constituição); 

 30/06 – Presença do ministro Paulo Guedes (data sugerida); 
 06/07 – Regime jurídico da magistratura, dos membros do Ministério Público, dos membros dos 

Tribunais de Contas, dos advogados públicos, dos defensores públicos e dos titulares de mandatos 
eletivos; 

 07/07 – Regime jurídico dos militares das Forças Armadas e dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal; 

 13/07 – Concurso público e vínculo de experiência; 
 14/07 – Condições para aquisição de estabilidade no serviço público; 
 03/08 – Carreiras típicas de Estado e servidores contratados por prazo indeterminado; 
 04/08 – Contratação temporária, cargos em comissão e funções de confiança; 
 11/08 – Avaliação de desempenho e qualificação de servidores públicos; 
 12/08 – Regime próprio de previdência social; 
 17/08 – Situação dos empregados públicos na reforma; 
 18/08 – Efeitos da reforma sobre os atuais servidores federais, estaduais e municipais; 
 19/08 – Regulamentação da reforma. 

 

Prova de vida de servidores federais segue suspensa até setembro 
Atenção, servidor (a)! Foi prorrogada até 30 de setembro a prova de vida para aposentados, pensionistas, 
e anistiados políticos civis do Poder Executivo Federal. A informação consta no aplicativo Sou.Gov – 
ferramenta que possui todos os serviços voltados a vida funcional do servidor.  
A suspensão da exigência é uma medida de proteção contra o novo coronavírus, adotada pelo governo 
federal para reduzir a possibilidade de disseminação da covid-19 entre os beneficiários, que em sua 
maioria, são idosos, considerados vulneráveis ao contágio e agravamento.  
 


