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

Ebserh: Reunião no TST acerta homologação de acordo 
No dia 29/06, foi realizada uma reunião no Tribunal Superior do Trabalho (TST) para tratar da 
proposta feita pelo Tribunal, no dia 11/06, que previa entre outros pontos a suspensão da 
tramitação do dissídio coletivo de greve, impetrado pela empresa e, a retomada das negociações 
em fevereiro de 2022. Assembleias com os (as) trabalhadores (as) da Ebserh, em todo o país, 
deliberaram pela aceitação da proposta do TST. Confira como ficou a proposta: 

 Suspensão da tramitação do Dissídio Coletivo de Greve até 31/01/2022; 
 A Ebserh procederá à devolução dos valores descontados a título de “falta grave” referente 

ao dia 13/05/2021 até a folha de setembro; 
 A Ebserh concederá aos empregados dois abonos referentes ao período 2021/2022, que 

deverão ser gozados até 28/02/2022, nos moldes da cláusula 16ª do ACT 2018/2019; 
 Prorrogação de todas as cláusulas atualmente vigentes até a assinatura de novo ACT ou 

julgamento do Dissídio de Greve; 
 Retomada da negociação entre as partes a partir de 01/02/2022, referente às duas últimas 

datas-bases anteriores. 
Ficou acertado também que a comissão de trabalhadores passará a participar de todas as 
reuniões de negociação, inclusive aqueles que tratarem de dissídio. A Condsef/Fenadsef e o 
SINDSEP-MG orientam os (as) trabalhadores (as) a começarem a discutir o agendamento dos dois 
dias de abono. 
Assim que o SINDSEP-MG receber o documento referente à homologação do acordo com o TST, 
este será enviado a todos (as) os (as) trabalhadores (as) das unidades da Ebserh, em Minas 
Gerais. 
 

Avaliação de desempenho do servidor deve ser para premiar e não punir 
O deputado Arthur Maia (DEM-BA), relator da reforma administrativa, defendeu que a política de 
avaliação de desempenho dos servidores públicos tenha foco em premiar os bons funcionários, e 
não um caráter punitivo a quem tiver má avaliação. Mais do que a punição, a avaliação de 
desempenho tem que ser no sentido de promoção, de premiação, e não de punição. Nós temos 
que premiar o sujeito que desempenha um bom papel. E aquele que não desempenha o bom 
papel? Na avaliação de Maia, é mais desestimulante ao bom servidor receber as mesmas 
promoções do colega que tem mau desempenho apenas porque a progressão da carreira pública 
ocorre por tempo de serviço. 
Maia elogiou o modelo dos Estados Unidos, que prevê um trabalho específico de recuperação do 
servidor que é mal avaliado, buscando capacitá-lo para o serviço público. 
Uma das mudanças propostas na reforma administrativa é acabar com as progressões e 
promoções automáticas, apenas por tempo de serviço. O novo modelo prevê que o futuro servidor 
só vai crescer na carreira com base na entrega de resultados e avaliação de desempenho.  
Essa avaliação já está prevista na Constituição, mas depende de uma lei complementar para ser 
regulamentada – o que não ocorreu até hoje. Apesar de algumas propostas já terem iniciado 
tramitação no Congresso, nenhuma foi adiante. O governo já sinalizou que, após a aprovação das 
mudanças constitucionais desta reforma administrativa, deve enviar um projeto de lei para nortear 
os critérios de avaliação do funcionalismo. 



Comissão da Reforma Administrativa discute intervenção do Estado no domínio 
econômico 

Comissão Especial da Reforma Administrativa, que analisa a PEC 32/20, promove audiência 
pública virtual nesta quarta-feira (30) para discutir a intervenção do Estado no domínio 
econômico, parcerias celebradas pela administração pública e celebração de contratos de 
desempenho. Foram convidados para o debate representantes do Banco Central, da Sociedade 
Brasileira de Direito Público (SBDP) e de demais segmentos do setor econômico. 
A reunião será realizada de forma híbrida com transmissão, ao vivo, pelo canal do Youtube da 
Câmara dos Deputados. Eduardo Moreira, empresário e ex-banqueiro de investimentos, também 
irá participar da sessão. 
Com o tema “Intervenção do Estado no domínio econômico, parcerias celebradas pela 
Administração Pública e celebração de contratos de desempenho”, encontro faz parte do 
cronograma de 12 audiências públicas apresentado pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia 
(DEM-BA), na primeira reunião de trabalho da Comissão Especial, no dia 16 de junho. Instalada 
no dia 9 de junho, a comissão é presidida pelo deputado Fernando Monteiro (PP-PE) é composta 
por 34 membros titulares e igual número de suplentes. 
Acompanhe os trabalhos da Comissão Especial no portal e-democracia. Envie sua opinião no chat, 
durante as audiências, e questione os parlamentares favoráveis à proposição. No mesmo portal, 
está aberta uma enquete sobre a PEC 32/2020 
(https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083). Até o momento, mais de 195 mil pessoas 
manifestaram “discordar totalmente” da proposta. Vote! 
  

“Audiência Pública na Comissão Especial PEC 32/2020” 
30 de junho - 14h30 
Tema: “Intervenção do Estado no domínio econômico, parcerias celebradas pela 
Administração Pública e celebração de contratos de desempenho” 
Link para a transmissão: https://www.youtube.com/CâmaradosDeputadosoficial 

 
CCJ aprova mudança em Estatuto para dificultar demarcação de terras 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados concluiu no dia 29/06, a 
análise do projeto de lei que altera o Estatuto do Índio e que dificulta a demarcação de terras 
indígenas. Todos os destaques apresentados para alterar o relatório do deputado Arthur Maia 
(DEM-BA) foram rejeitados pela comissão. Agora, o projeto de lei segue para apreciação no 
plenário da Câmara. Se aprovado, o texto vai ao Senado. 
A CCJ entendeu que a matéria – que, entre outros pontos, flexibiliza o uso de terras pelas 
comunidades indígenas e permite à União retomar áreas reservadas em caso de alterações de 
traços da comunidade – está de acordo com a Constituição. 
Já o mérito (o conteúdo do projeto) foi debatido em outras comissões. A proposta já foi rejeitada 
pela Comissão de Direitos Humanos e aprovada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Entenda o PL 490, projeto que muda a demarcação de 
terras indígenas: 

 Cria um “marco temporal” para as terras consideradas “tradicionalmente ocupadas por 
indígenas”, exigindo a presença física dos índios em 5 de outubro de 1988; 

 Permite contrato de cooperação entre índios e não índios para atividades econômicas; 
 Possibilita contato com povos isolados “para intermediar ação estatal de utilidade pública”. 

 
Protestos 
Do lado de fora do Congresso, indígenas voltaram a protestar contra o projeto de lei em Brasília. 
O grupo saiu do acampamento montado próximo ao Teatro Nacional e seguiu em marcha pela 
Esplanada dos Ministérios. Foi o quarto ato promovido pelos indígenas em uma semana na capital.  
 

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083
https://www.youtube.com/C%C3%A2maradosDeputadosoficial


Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef aprova resolução pela rejeição do PL 
490/2007 
No último dia 26/06, durante a Plenária Nacional da Condsef, foi aprovada uma resolução pela 
rejeição ao PL 490/07. Segundo o documento, “os trabalhadores e trabalhadoras no serviço 
público federal reunidos na Plenária Nacional da base da Condsef/Fenadsef, realizada no dia 
26/06, manifestam seu repúdio ao PL 490/2007, de autoria da bancada ruralista/latifundiária, em 
tramitação no Congresso Nacional. O projeto visa regularizar o uso ilegal e criminoso de terras 
indígenas por não-indígenas e também retirar os direitos dos povos originários, garantidos na 
Constituição Federal de 1988 e em tratados e convenções internacionais das quais o Brasil é 
signatário. O PL 490 tenta introduzir a força o conceito de marco temporal para interromper 
definitivamente a demarcação das terras indígenas, ignorando completamente a discussão sobre a 
constitucionalidade dessa tese que vem sendo feita no STF. Também repudiamos a tramitação 
sem debate, a toque de caixa, em plena pandemia Covid-19, ignorando o direito de consulta 
previsto na Convenção 169 da OIT e repelindo violentamente a participação da sociedade e das 
populações indígenas nos debates, como se viu durante o Levante pela Terra, na última semana. 
Propomos o imediato arquivamento do PL 490/2007, a retomada das demarcações de terras 
indígenas e o fortalecimento da Funai, na perspectiva do cumprimento do seu papel de proteção e 
promoção dos direitos dos povos indígenas”. 
 
 
 


