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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JULHO - 2020 

 Ebserh: ACT vigente será prorrogado até dezembro 
A reunião de negociação do ACT 2020/2021 dos empregados públicos da Ebserh, realizada na última segunda-
feira, 6, teve como deliberação central a prorrogação do acordo vigente até dezembro deste ano, incluindo 
todas as cláusulas sociais garantidas. A decisão foi tomada diante da dificuldade de negociação em tempos de 
pandemia de covid-19, que impedem o debate amplo aprofundado. As partes envolvidas devem informar o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos próximos dias, tendo-se em vista que o ACT atual foi firmado após 
dissídio coletivo. 
A Condsef/Fenadsef avalia positivamente a resolução para ganhar tempo para moblizar a base no momento 
oportuno. De acordo com Paulo Cândido de Sousa, enfermeiro e membro da Comissão de Nacional de 
Negociação, os empregados não têm condições físicas nem psicológicas para negociação. "O Brasil é campeão 
mundial de profissionais de saúde contaminados e mortos. Muitos Hospitais Universitários estão com 
atendimentos frequentes para covid-19. Profissionais de todas as áreas estão contaminados também", destaca. 
"Por esse sentido, foi necessária a prorrogação até passar ápice da pandemia", afirma. 
Para Paulo, a reunião teve desdobramentos que não foram o que a categoria esperava, mas foi o possível pela 
conjuntura enfrentada no momento. "Não é possível fazer mobilização dos trabalhadores e a empresa tem muita 
sede de tirar direitos dos empregados. Não é possível mostrar a força dos trabalhadores agora. Dessa forma, 
Condsef e Sindsep-DF, em nome dos trabalhadores, solicitou suspensão da negociação até passar a pandemia. 
A preocupação é salvar a vida dos trabalhadores e dos cidadãos que recorrem aos Hospitais Universitários", diz. 
 
Condição 
A empresa aceitou o pedido com a condição de os trabalhadores não realizarem greve. Segundo o Secretário-
geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva, não houve outra alternativa. "A categoria já havia 
concordado com a condição anteriormente. Estamos defendendo o que foi acordado, se não as cláusulas sociais 
poderiam cair. Ganhamos tempo para articular estratégias", comenta. A negociação do novo ACT deve ficar para 
janeiro de 2021. 
O governo federal tenta retirar direitos garantidos em acordos anteriores em um total desrespeito a categoria. 
Do total de demandas propostas pelos trabalhadores, a Ebserh apontou 52 como inviáveis. Segundo a empresa, 
apenas oito estariam em consenso entre empregados e empresa e outras cinco seriam negociáveis. Além disso, 
a empresa disse que não teria nenhum índice de reajuste de salários e benefícios a ser apresentado aos 
trabalhadores. 
Com relação ao reajuste salarial, os empregados dependem da derrubada dos vetos presidenciais à Lei de 
auxílio emergencial a Estados e Municípios (Lei Complementar nº 173/2020). Se não houver a derrubada, os 
salários estarão congelados até fim de 2021, o que representa perda de metade do poder de compra dos 
empregados públicos até lá. A Condsef orienta servidores, empregados e sindicatos a pressionarem 
parlamentares pela derrubada dos vetos, que serão avaliados pelo Congresso Nacional.  

  
 O governo Bolsonaro e o desmonte do movimento sindical 

A sanha do presidente Jair Bolsonaro em atacar o movimento sindical e, com isso, reduzir o poder dos 
trabalhadores brasileiros durante as negociações trabalhistas é algo fortemente ligado a sua política neofascista 
que tem como objetivo beneficiar tão somente os empresários. Ao recorrermos à história, verificamos que o 
principal ato de Adolf Hitler, quando ele se tornou chanceler da Alemanha, foi o de fechar os sindicatos. 
E Bolsonaro vai no mesmo caminho. Já no início do seu governo, em março de 2019, ele editou a Medida 
Provisória (MP) 873/2019, que buscava enfraquecer os sindicatos por meio da proibição da contribuição sindical 
via consignação em folha. Como não obteve sucesso, devido a falta de apoio do Congresso, o presidente voltou 
a promover uma medida com o mesmo objetivo. Editou o decreto 10.328/2020, que altera a gestão das 
consignações em folha na plataforma de dados econômicos dos servidores públicos federais.        



O papel das entidades sindicais é o de unir os trabalhadores e, a partir dessa união, adquirir força na queda de 
braço com os patrões durante as negociações para assegurar os direitos históricos e garantir novas conquistas. 
Nós estamos travando uma luta diária com esse governo para que os servidores federais não sejam 
massacrados de vez. Imaginem se não existissem os sindicatos no Brasil. Por isso, os servidores não podem cair 
nesta armadilha.  
 
A manobra 
A partir do decreto 10.328, publicado em 28 de abril, os servidores podem, via acesso individual no sistema do 
Sigac, cancelar algumas consignações em seus contracheques com um simples clique. Podem fazer isso com as 
consignações das contribuições para sindicatos, associações, cooperativas, plano de saúde e rêmio de seguro de 
vida. Já não podem fazer o mesmo com os empréstimos bancários.  
“Muitos servidores estão enganchados em dívidas justamente por causa dos empréstimos bancários. Ou seja, ao 
invés de atacar a raiz do problema o governo está fazendo com que esses servidores desistam de seus planos 
de saúde, seguros de vida, de suas conquistas trabalhistas e de direitos que poderiam vir a conquistar com a 
luta sindical. Ou seja, a situação deles só irá piorar. Mas não poderíamos esperar outra coisa de um presidente 
que não está preocupado nem com a vida da população brasileira.     
Quando um servidor decide se filiar a um sindicato, ele deve levar sua documentação na entidade, preencher e 
assinar uma ficha de filiação. E quando decide se desfiliar, ele também deve se dirigir a entidade e assinar uma 
ficha de desfiliação. 
Com a mudança no SIGAC, esse ato de desfiliação ocorre sem o devido procedimento administrativo e 
assinatura junto à entidade sindical. O processo está gerando dúvidas e confusões entre vários servidores que 
estão cancelando as consignações em folha para suas entidades sindicais sem saber que estão se desfiliando.   
As consequências negativas das desfiliações são grandes para os servidores. Eles perdem a possibilidade de 
exercer seus direitos políticos como sindicalizados e benefícios como o acesso à assessoria jurídica para 
ingressar com ações judiciais, entre outros. Mas além de ser ilegal, por causa da desfiliação sumária dos 
servidores aos sindicatos, o decreto engana os trabalhadores deliberadamente. Em seu parágrafo terceiro, o 
decreto diz que o cancelamento da consignação não interfere na relação jurídica entre o trabalhador e a 
entidade. O que é uma grande mentira.  
 

A quarentena e o trabalho remoto preservam a vida dos brasileiros 
A quarentena e o trabalho remoto continuam sendo a melhor forma de lidar com a pandemia do novo 
coronavírus. A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia atualizou os 
dados sobre o trabalho remoto e os casos confirmados da Covid-19 no Poder Executivo da União. De acordo 
com o balanço, referente à semana de 22 a 26 de junho, 79.641 servidores federais civis estão trabalhando de 
casa, de forma remota, o que representa 49% da força de trabalho, e há 1.565 casos confirmados da Covid-19. 
Segundo os dados divulgados pela Condsef/Fenadsef, esse percentual não inclui as instituições da rede federal 
de Educação. Dados atualizados pelas universidades e pelos institutos federais, dão cabo de que 276.919 
servidores, ou seja, 94% da força de trabalho estão em trabalho remoto. Portanto, no Poder Executivo da 
União, o número de servidores públicos civis em trabalho remoto é de 356.560, o que representa 62,5% da 
força de trabalho. 
Os servidores que puderem trabalhar de suas casas, sem a necessidade de se deslocar para seu local de 
trabalho, têm que se resguardar mesmo. Já os que são imprescindíveis no ambiente de trabalho, devem ter 
todos os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias como o uso de máscaras e gel e o distanciamento 
social.  
Segundo levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais 
de Saúde, até a última segunda-feira o Brasil contabilizava 64.909 mortes confirmadas por coronavírus. O 
número de casos da doença era de 1.6 milhão. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre a confiabilidade desses 
números — devido a uma série de deficiências na forma como os casos e as mortes são contabilizados.  
Segundo estimativa do estudo do Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, ligado à Universidade de São Paulo (USP), o Brasil já pode estar próximo de atingir 9 milhões de pessoas 
com covid-19. Ou seja, pode haver uma margem de erro de até 500% nas estatísticas oficiais.  
Médicos infectologistas e sanitaristas acreditam que, se nada for feito, o país chegará ao número recorde de 300 
mil mortes pela doença até outubro e o sistema de saúde do país pode entrar em colapso. Por isso, todos 
precisam se resguardar ao máximo. 
Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro continua apostando na ‘morte’ dos brasileiros e brasileiras com a sua 
política genocida. No último dia 3, ele vetou trecho da lei, aprovada pelo Congresso, que obrigava o uso de 
máscaras, em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos e locais de ensino como escolas e 
universidades. Nessa segunda, ele ampliou o veto para os presídios e unidades de cumprimento de medidas 
socioeducativas, onde milhares de pessoas vivem aglomeradas. 



O presidente também é contra o auxílio emergencial no valor de R$ 600 pago aos trabalhadores informais, 
desempregados, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família. O presidente defendia o 
valor de apenas R$ 200 mensais para sustentar toda uma família.  

 
Lei que prevê prioridade de testes para profissionais essenciais é sancionada 

O Poder Executivo sancionou a Lei 14.023/2020, que determina a adoção de medidas imediatas que preservem 
a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da 
ordem pública, durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019. 
Os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública que estiverem em contato 
direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus terão prioridade para fazer testes de 
diagnóstico da Covid-19 e serão tempestivamente tratados e orientados sobre sua condição de saúde e sobre 
sua aptidão para retornar ao trabalho. 
De acordo com a Norma, são considerados profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da 
ordem pública, médicos; enfermeiros; fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e profissionais 
envolvidos nos processos de habilitação e reabilitação; psicólogos; assistentes sociais; policiais federais, civis, 
militares, penais, rodoviários e ferroviários e membros das Forças Armadas; agentes socioeducativos, agentes 
de segurança de trânsito e agentes de segurança privada; brigadistas e bombeiros civis e militares; vigilantes 
que trabalham em unidades públicas e privadas de saúde; assistentes administrativos que atuam no cadastro de 
pacientes em unidades de saúde; cuidadores e atendentes de pessoas com deficiência, de pessoas idosas ou de 
pessoas com doenças raras; biólogos, biomédicos e técnicos em análises clínicas; coveiros, atendentes 
funerários, motoristas funerários, auxiliares funerários e demais trabalhadores de serviços funerários e de 
autópsias; profissionais de limpeza, entre outros. 
Ainda de acordo com a Lei, o poder público e os empregadores ou contratantes fornecerão, gratuitamente, os 
equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados pela Anvisa aos profissionais que estiverem em 
atividade e em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus, considerados os 
protocolos indicados para cada situação. 
 

 
Em meio a pandemia de coronavírus, o congelamento de salários até dezembro de 2021 representa um ataque 
covarde aos servidores públicos durante uma crise que atinge a todos.   
Congelar salários no setor público significa uma perda real de poder aquisitivo para milhões de famílias de 
servidores.   
Os servidores não podem pagar a conta da pandemia, enquanto os bancos lucram trilhões em juros da dívida 
pública e o Congresso se recusa a taxar as grandes fortunas e os lucros e dividendos. 
Diga Não Ao Congelamento Salarial! 
Valorize o Serviço Público! 


