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

Coronavírus: trabalhadores da Ebserh de Uberaba denunciam aumento de jornada e 
falta de insumos  

Em meio a pandemia de coranavírus que se alastra pelo país, a Ebserh já aproveitou para colocar 
em prática a MP 927/20 no que diz respeito à jornada de trabalho dos profissionais de saúde.  
Uma comunicação vinda da sede da empresa, em Brasília, datada de 23/03 e enviada às 
Superintendências, Gerências Administrativas e Divisões de Gestão de Pessoas das unidades da 
Ebserh nos estados, trata das orientações sobre as jornadas de trabalho dos profissionais da 
Ebserh. 
Segundo o comunicado, tendo em vista a edição da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 
2020, fica autorizada a prorrogação das jornadas de trabalho, inclusive em ambientes insalubres. 
Trabalhadores com jornadas regulares de (4h, 6h e 8h) poderão ter as jornadas prorrogadas pelo 
tempo necessário até o limite de 2 (duas) horas diárias, nos termos do Art. 61 da CLT.  
Já os empregados que atuam na jornada 12 x 36 (doze horas de trabalho e 36 horas de 
descanso), poderão ter sua jornada prorrogada para até vinte e quatro horas de trabalho e no 
mínimo vinte e quatro de descanso. A exceção fica por conta dos profissionais que fazem jornada 
24 x 72 (vinte e quatro horas de trabalho e setenta e duas horas de descanso). 
Sobre as horas suplementares computadas em decorrência dessa flexibilização de jornada, o 
comunicado informada que estas poderão ser compensadas, no prazo de 18 (dezoito) meses, 
contado a partir da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco de 
horas. 
Contudo, para a adoção de tais medidas é necessário a celebração de acordo individual de 
trabalho escrito, conforme modelos de Termos Aditivos ao Contrato de Trabalho e tais medidas 
vigorarão, de forma excepcional, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 
É um absurdo que a Ebserh, em um momento como esse, resolva aumentar a jornada dos 
profissionais.  O mais correto a contratação emergencial de profissionais da area da saúde como 
reforço para a equipe que, em tempos normais já trabalha no limite.  
 
Falta de equipamentos e reutilização de máscaras 
Os trabalhadores também denunciam a falta de equipamentos de proteção individual (EPI). 
Profissionais de alguns setores do HC-UFTM, em Uberaba, tiveram de fazer “vaquinha” para 
comprar viseiras, pois a Responsável Técnica não soube informar se esse equipamento seria 
disponibilizado aos trabalhadores. 
Não bastasse a falta de equipamentos, uma Nota Técnica da Anvisa informa sobre a reutilização 
da máscara no mesmo plantão pelo mesmo profissional ou por período estendido de 15 dias 
desde que esteja íntegra, limpa e seca. 
Conforme a atual Nota Técnica ANVISA, Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N. 04/2020, a 
acomodação da máscara ocorrerá em envelopes de papel, com os elásticos da máscara para fora, 
identificadas com o nome do profissional, data e hora de abertura, ao final do plantão será 
entregue a chefia para guarda em armário do setor.  
É, no mínimo, irresponsável, tal Nota Técnica recomendar a reutilização de equipamentos em se 
tratando de um vírus com uma alta taxa de contaminação. O correto seria o fornecimento de EPIs 



em quantidade suficiente para que os profissionais possam exercer seu trabalho de forma a não 
ficarem expostos ou oferecer risco aos pacientes. 

 
Propostas preveem redução em até 50% do salário de servidores 

A Câmara recebe as primeiras propostas de redução temporária de salário dos servidores públicos. 
O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pretende intensificar a discussão sobre o assunto 
até a próxima semana. Há pelo menos dois textos prontos e um em processo final de elaboração. 
O líder do PSDB, Carlos Sampaio (SP), e o deputado Ricardo Izar Junior (PP-SP), adiantaram-se a 
Maia e apresentaram as duas primeiras proposições. O tucano sugere que o corte varie de 10% a 
50% da remuneração, conforme o valor do salário. 
O líder do Novo, Paulo Ganime (RJ), também vai apresentar em nome da bancada uma proposta 
para reduzir os salários de servidores federais, estaduais e municipais de maneira escalonada. 
Maia ainda discutirá o tema com líderes e representantes do Executivo e do Judiciário, já que a 
ideia é que o corte alcance os três poderes. O presidente da Câmara sinalizou com redução de 
10% a 20%. 
Por meio de projeto de lei, Carlos Sampaio propõe a redução do salário dos servidores públicos, 
bem como de parlamentares e demais agentes políticos em âmbito federal. De acordo com o 
projeto do deputado, as remunerações poderão ser reduzidas excepcionalmente durante o estado 
de calamidade pública em vigor, seguindo os seguintes percentuais: 
– 10% para os agentes que recebam remuneração ou subsídio superior a R$ 5 mil e inferior a R$ 
10 mil; 
– o mínimo de 20% e o máximo de 50% para os agentes que recebam remuneração ou subsídio 
superior a R$ 10 mil. 
O texto não especifica que categorias estariam sujeitas ao corte do salário pela metade. Sampaio 
defende que a redução salarial tenha validade por três meses, podendo ser prorrogada por igual 
período, desde que esteja restrita ao prazo de duração do estado de calamidade. Além de não 
incidir sobre remunerações abaixo de R$ 5 mil, o texto preserva os salários dos servidores das 
áreas de saúde e de segurança pública. Segundo o líder tucano, recursos públicos decorrentes 
dessa redução serão destinados às ações de combate ao novo coronavírus, sendo repassados ao 
Ministério da Saúde. 
 
Redução de salário e jornada 
Já o deputado Ricardo Izar Junior apresentou uma proposta de emenda à Constituição, prevendo 
a redução proporcional em 20% da jornada de trabalho e do salário dos servidores. O dinheiro 
economizado, ressalta o deputado, deve financiar ações contra o coronavírus. A redução vale, 
conforme a PEC de Izar, para quem ganha acima de R$ 5 mil. O desconto não poderá reduzir a 
remuneração bruta a menos de R$ 5 mil. 
“Propomos que os entes federados reduzam a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos 
eletivos, dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público e dos ocupantes de cargos 
comissionados de todos os poderes em 20%, com a adequação proporcional de sua remuneração 
à nova carga horária”, justifica o deputado. 
Próximo a Maia e autor de uma PEC que prevê a redução da jornada de trabalho e de salários em 
até 20%, o deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) acredita que a Casa analisará outra proposta de 
emenda constitucional ainda a ser definida com o Executivo e o Judiciário. “Acredito que esse 
tema será tratado em uma PEC exclusiva para o Estado de Calamidade”, disse ao Congresso em 
Foco Premium. “Todos devem dar a sua contribuição. A dura realidade vai se impor. 
Principalmente, se continuarmos com um lockdown generalizado e, em muitos, lugares irracional”, 
completou o deputado. 
 
Articulação conjunta 
Rodrigo Maia vem dizendo há dias que todos os Poderes precisam dar o seu quinhão para o 
combate à crise, cobrando sinalizações de reduções salariais também de servidores do Executivo e 
do Legislativo. “Todos sabem que haverá um empobrecimento da população e todos sabem que a 



renda do brasileiro vai ser menor. Então todos os poderes precisam contribuir, inclusive os 
deputados, os juízes, os fiscais de renda”, disse Maia. 
Segundo o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), autor de outro projeto que corta pela metade o 
salário de parlamentares e servidores públicos, o texto está sendo discutido entre vários partidos. 
Para o líder da Minoria, José Guimarães (PT-PE), a proposta de redução salarial de parlamentares 
é uma demagogia. “Somos contrários”, se limitou a dizer. Já a líder do Psol, Fernanda Melchionna 
(RS), disse que o Psol tem histórico de luta contra os privilégios e sempre votou contra o aumento 
salarial de parlamentares. 
“Para nós não é problema discutir redução de salário de parlamentar. Agora, pegar carona nisso 
para reduzir salário do servidor público, de professor e professora que ganham tão pouco, de 
trabalhadores de saúde, enfermeiros e médicos, e de novo atacar os servidores federais, 
estaduais municipais é um absurdo. Atacar a alta cúpula de todas as esferas do Legislativo, do 
Executivo e do Judiciário ok, agora atacar os trabalhadores não terá o nosso apoio”, disse ela. 
Atualmente, o salário de um parlamentar é de R$ 33.763,00. Além da remuneração mensal, eles 
ainda têm direito à cota parlamentar, uma quantia que varia conforme o estado e que é destinada 
para custear despesas como viagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte, serviços de 
segurança e outros serviços. Há, ainda, o custeio das despesas de saúde e o auxílio-moradia, no 
valor de R$ 4.253,00, e a verba destinada à contratação de pessoal, de R$ 106.866,59 por mês. 

 
O discurso criminoso de Bolsonaro e as lições do Covid-19 

Um genocida no cargo de chefe de governo. O pronunciamento que Bolsonaro fez, em rede 
nacional, no dia 24/03, é, no mínimo, criminoso e irresponsável. É um crime contra a saúde 
píblica. Contra os brasileiros e brasileiras. Defendeu a reabertura das escolas, liberação dos 
transportes e do comércio. Chamou de terroristas quem defende o isolamento social. Afirmou que 
a incidência do Coronavírus nas pessoas de até 40 anos é baixíssima! Os de 60 anos ou mais é 
que correm riscos! 
Enquanto bilhões de pessoas no mundo todo tentam com enorme sacrifício pessoal conter o 
avanço da pandemia do Coronavírus, com distanciamento social e quarentenas, não é surpresa 
que Bolsonaro pense, neste momento, em cortar salários, empregos, direitos. 
O novo coronavírus (Covid-19) trouxe à tona uma verdade, que contraria as orientações 
neoliberais do governo Bolsonaro. Precisamos de serviços públicos fortalecidos, políticas públicas 
para várias áreas, inclusive a saúde, porque é o SUS que está majoritariamente atendendo os 
pacientes contaminados e realizando os exames para detectar a doença. Diante dessa importância 
não cabe impor teto de gastos para o setor público. A Emenda Constitucional 95/16 precisa ser 
derrubada. 
Essa pandemia mostra também que não cabem privatizações. São os bancos públicos, por 
exemplo, que podem oferecer alto lucro nesse momento de crise econômica e financiamentos 
justos tanto para o pequeno quanto para o grande empresário. Cadê os bancos privados? O que 
eles estão fazendo pelo povo brasileiro? Nada. Pelo menos até agora. 
Na verdade em momentos de crise como este o mercado reage com oportunismo e, em vez de 
ajudar a população, explora ainda mais. Os alimentos também subiram de preço. Quem pode, 
compra para estocar, quem não, amarga os altos preços. 
O novo Coronavírus nos mostra que precisamos de um Estado fortalecido para gerir crises como 
essa e que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não tem capacidade de ocupar o maior cargo 
de gestão do país. As ações emergenciais foram tomadas primeiramente pelos estados e 
municípios, enquanto o governo Federal se omitia e voltava as suas atenções ao mercado 
financeiro. 
Estamos, no pior momento da nossa história, nas mãos de um governo que promove um projeto 
genocida que aposta na morte de centenas de milhares contaminados pela pandemia, 
considerados por eles "mais fracos" para a sobrevivência dos mais fortes... 
Que consigamos atravessar essa pandemia sem muitas sequelas, mais conscientes enquanto 
cidadãos e seres humanos e esclarecidos sobre e a importância do serviço público e de um Estado 
fortalecidos.  


