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

  
Ebserh divide propostas em aceitas, negociáveis, não negociáveis e novas 

A comissão que representa empregados da Ebserh esteve em Brasília na última semana onde 
participou de reunião com a empresa para discutir o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020-2021 
da categoria. O atual ACT 2019-2020 que foi a dissídio coletivo deverá sofrer antecipação de 
julgamento no Tribunal Superior do Trabalho (TST) conforme acordo firmado e acatado pela maioria 
dos empregados da Ebserh. Uma condição para que o acordo fosse estabelecido foi a prorrogação 
das cláusulas sociais vigentes até que o novo ACT seja homologado. A empresa concordou. As 
cláusulas serão prorrogadas por 90 dias a partir da publicação da sentaça normativa pelo TST 
podendo ser prorrogadas enquanto durem as negociações do novo ACT. A reunião que aconteceu na 
última sexta-feira, 13, tratou justamente dos pontos apresentados pela categoria como proposta 
para o novo acordo.  
Depois de apresentar a nova coordenadora de Gestão de Pessoas, Elóa Junqueira, o representante 
do Serviço de Relações do Trabalho, Heli Santos Vieira da Costa, levantou as análises da empresa 
sobre as propostas apresentadas. O ACT foi então dividido por cláusulas consideradas aceitas, 
negociáveis, não negociáveis e novas. Assembleias em todo o Brasil devem debater os pontos 
discutidos na reunião. A Condsef/Fenadsef informou à empresa que propostas com retirada de 
direitos são pontos inegociáveis para a categoria. 
Atendendo a solicitação da categoria, a empresa pré-agendou as próximas reuniões do ACT para os 
dias 7 e 28 de abril. As datas ainda devem ser confirmadas, especialmente por conta da crise com o 
novo coronavírus que tem demandado recomendação para que as pessoas circulem o menos 
possível. 
Ainda sobre a crise de saúde pública, os empregados da Ebserh, assim como demais setores da base 
da Condsef/Fenadsef da area da Saúde deliberaram permanecer com 100% de suas atividades. A 
categoria participou no sábado de encontro nacional dos empregados públicos da base da 
Confederação. O setor da saúde, portanto, não vai aderir ao dia de paralisação de atividades 
agendado para essa quarta, dia 18. A recomendação é para que aqueles setores que vão paralisar 
atividades usem suas redes sociais para demonstrar apoio a todo o setor público e em especial na 
defesa ao SUS e aos profissionais da Saúde.  

 
Servidores ganham tempo com cancelamento de sessão 

Desde estabelecidas as restrições de acesso à Câmara Federal, primeira casa a tomar tais medidas 
do Congresso Nacional, Condsef/Fenadsef, ao lado de demais entidades sindicais e movimentos 
sociais, pediram suspensão da tramitação das propostas de emenda à Constituição que compõem o 
chamado Pacote Mais Brasil. Na segunda-feira, 16, o relator da PEC Emergencial, senador Oriovisto 
Guimarães (PODEMOS-PR), afirmou que manteria a leitura agendada para esta quarta-feira, 18, 
mesmo com proibição de participação popular. Diante da posição, a Condsef/Fenadsef insistiu na 
solicitação pelo cancelamento. Ontem, 17, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
senadora Simone Tebet (MDB-MS), decidiu cancelar a reunião deliberativa. 
A PEC Emergencial dispõe sobre uma série de arrochos orçamentários que incluem suspensão de 
reajustes e promoções de servidores, redução de 25% da jornada de trabalho e vencimentos, 
proibição de concursos, bem como vedação à criação de novos cargos públicos. A pandemia do novo 
coronavírus tem evidenciado a necessidade de intensificação dos investimentos públicos para 
atendimento à sociedade.  



Com o cancelamento da reunião, os servidores ganham tempo para fortalecerem o diálogo com a 
sociedade, sobre a importância de manutenção dos serviços públicos, além de se engajarem no 
contato com o gabinete do senador relator e dos senadores eleitos em seus estados, para que 
derrubem a proposta do governo. A Condsef/Fenadsef vem alertando para os riscos de redução da 
jornada de trabalho, com redução de vencimento dos servidores.  

 
CUT e outras centrais, movimentos sociais e PT fazem propostas para enfrentar a crise 

Além da questão da saúde da população, a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) no país 
traz consigo mais um forte ataque à economia nacional, já prejudicada pela política econômica 
contrária aos interesses do Brasil, chefiada por Bolsonaro e Paulo Guedes, que nos legou um 
crescimento de mísero 1,1% em 2019. Quedas constantes do principal indicador de desempenho das 
ações negociadas na Bolsa, o Ibovespa, tiveram início neste mês de março, com a desvalorização do 
real sobre o dólar, o euro e a libra. Com a alta acelerada, o dólar passou dos R$ 5.  
“Por acreditar que a economia só irá retomar o seu vigor no momento em que for retomado o 
investimento interno em infraestrutura, políticas sociais e salários, a CUT, junto com as demais 
centrais sindicais e movimentos sociais, está fazendo uma série de propostas ao governo e ao 
Congresso Nacional”, destacou o presidente da CUT-PE, Paulo Rocha.   
Entre as propostas, está a suspensão imediata da Emenda Constitucional 95, conhecida como o Teto 
dos Gastos; a adoção de planos eficazes de reforço ao SUS; a manutenção e estabilidade nos 
empregos e na renda dos trabalhadores/as; e a ampliação do acesso ao crédito público para garantir 
a liquidez necessária para as empresas, em particular as de pequeno e médio porte, honrarem seus 
compromissos - inclusive salários.  
Propõe ainda a garantia de acesso a benefícios assistenciais e da Previdência Social, como os do 
INSS e o Bolsa Família, os quais vêm sendo represados pela política econômica e pela incapacidade 
administrativa do governo; e o apoio e estímulo à atividade econômica, a geração de empregos e de 
renda para os trabalhadores.  
O Partido dos Trabalhadores ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), no 
Supremo Tribunal Federal, para descongelar os recursos da saúde, uma das áreas mais prejudicadas 
pelo teto dos Gastos.   O PT também propõe um abono emergencial para o salário mínimo e a 
retomada da sua política de valorização permanente; a incorporação imediata ao Bolsa Família das 
3,5 milhões de famílias que se encontram na fila do programa; e o atendimento imediato aos 2 
milhões de pessoas que estão na fila do INSS.  
Também são apontadas como formas de solucionar a crise econômica pelo PT o financiamento e 
renegociação das dívidas das famílias de baixa renda; a retomada dos financiamentos para pessoas 
físicas e empresas por meio dos bancos públicos como o BNDES; a suspensão dos processos de 
privatização em andamento; a retomada dos investimentos nas estatais; a fixação do preço do 
botijão de gás em R$ 49 para as famílias de baixa renda em todo o país; e a suspensão do trâmite 
das PECs 186 (Emergencial), PEC 187 (Fundos Públicos) e 188 (Pacto Federativo). 

 
Prova de vida de servidores aposentados e pensionistas está suspensa 

A Instrução Normativa nº 22, de 17 de março de 2020, publicada nesta quarta-feira (18/3) pela 
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia suspende por 120 dias a 
exigência de recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis. No 
mesmo período também fica suspensa a realização de visitas técnicas, para comprovação de vida. 
A medida, no entanto, não afeta o recebimento de proventos ou pensões pelos beneficiários. O 
pagamento aos servidores, pensionistas e anistiados será realizado normalmente. 
Iniciativa faz parte das ações de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus (Covid-19). 
 

Coronavírus: INSS suspende atendimento em agências por 15 dias 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu, por um período de 15 dias, o atendimento 
em todas as agências do país. A medida foi desenhada para colaborar na contenção do 
novo coronavírus. 



A restrição consta na Portariaº 375, de 17 de março de 2020, foi publicada na edição desta quarta-
feira (18/03) do Diário Oficial da União (DOU).  
Serão mantidos, contudo, atendimentos já agendados para cumprimento de exigências de 
requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais e perícias médicas. 
“Segurados que estavam agendados para comparecer a agência para outros serviços deverão ser 
remarcados para data posterior à suspensão”, explicou o INSS, em nota. 

 
Bolsonaro envia pedido de calamidade pública ao Congresso 

Jair Bolsonaro enviou nesta quarta-feira (18) ao Congresso o pedido para que seja reconhecido o 
estado de calamidade pública até 31 de dezembro, sob risco de paralisação da máquina pública. A 
mensagem presidencial foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. 
Para o reconhecimento da situação de calamidade pública, a Câmara e o Senado devem aprovar o 
pedido em votações nas duas casas. Basta que a maioria simples (metade + 1) dos parlamentares 
presentes, nos dois plenários, votem a favor. Para abrir a sessão de votação, é necessária uma 
presença mínima de deputados e senadores. 
Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) já 
informaram que apoiarão o pedido. 
O objetivo do pedido é permitir a ampliação dos recursos para combater o avanço do vírus. O texto 
assinado por Bolsonaro diz que os mecanismos de contingenciamento exigidos bimestralmente pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (que estabelece limites para o gasto público) poderiam "inviabilizar, 
entre outras políticas públicas essenciais ao deslinde do Estado, o próprio combate à enfermidade 
geradora da calamidade pública em questão". 

 


