
B
o

le
ti

m
 d

o

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

 

30/09 – DIA NACIONAL DE LUTAS 

 
| VEM PRA LUTA | 
A proposta de reforma Administrativa (PEC 32/20) de Bolsonaro/Guedes prevê o fim dos serviços públicos 
gratuitos oferecidos à população. Além disso, essa proposta nefasta quer acabar com uma série de direitos 
como a estabilidade dos servidores, paridade entre ativos/aposentados/pensionistas, fim do Regime Jurídico 
Único (RJU), dos concursos públicos, congelamento de salários, entre outros absurdos. Utilizando-se de dados 
deturpados e muitas mentiras, o governo adota uma política que tem como objetivo a entrega do patrimônio 
brasileiro para o mercado.  
Além da PEC 32/20 estão no Congresso Nacional outras propostas que têm efeito semelhante e podem 
representar o fim dos serviços públicos, e de todos os direitos previstos em nossa Constituição. 
Imagine um Brasil onde os servidores passarão a ser indicados pelos políticos de plantão e estarão obrigados a 
obedecer a todas as suas ordens por medo de demissão? Isso certamente agrava e pode promover uma 
enorme onda de corrupção no serviço público brasileiro. Não é por acaso que a PEC da reforma Administrativa 
vem sendo chamada de “PEC da Rachadinha”, ou “PEC dos Guardiões do Crivella”. A proposta também autoriza 
o presidente a extinguir órgãos. Não podemos esquecer que estão de fora da reforma magistrados, 
parlamentares e militares.  
Diante de todos esses ataques, no próximo dia 30 de setembro, servidores públicos de todo o país promoverão 
um Dia Nacional de Lutas com manifestações e atos em todo o Brasil contra a proposta de reforma 
Administrativa de Bolsonaro. O momento exige unidade e mobilização dos servidores federais, estaduais, 
municipais e toda a sociedade.  
Em Belo Horizonte a concentração será na Praça da Estação a partir das 9 horas e de lá os trabalhadores 
seguirão em carreata pelo centro da cidade até a Assembleia Legislativa (ALMG).  Contamos com sua presença! 
A luta em defesa dos serviços públicos é uma luta de todo o Brasil. De toda a sociedade. Somente com unidade 
e luta, vamos barrar o fim dos serviços públicos e as privatizações. 

 



Ebserh: Capacitação, insalubridade, escalas e outros temas são pauta de reunião 
A Condsef/Fenadsef participou na segunda semana de setembro da 4a mesa de negociação permanente da 
Ebserh que deu continuidade a discussão de pautas urgentes apresentadas à empresa. Entre os pontos estão a 
testagem de trabalhadores, diretrizes para o retorno de atividades ambulatoriais presenciais, debate sobre 
situação de empregados em grupo de risco, com ênfase em gestantes, adicional de insalubridade em grau 
máximo durante a pandemia, acompanhamento médico dos empregados acometidos pela Covid-19. O 
fornecimento de equipamentos de proteção (EPIs), a capacitação dos profissionais e a criação de um programa 
de atendimento de saúde mental para os trabalhadores que estão atuando na linha de frente nessa pandemia 
também foram temas pautados. A próxima reunião está agendada para o dia 30 desse mês.  
Outro ponto que já havia sido levantado foi a importância de se convocar aprovados em concurso para o 
preenchimeto de vagas temporárias para setores destinados ao atedimento de casos da Covid-19. Os 
representantes da Ebserh se concentraram nos itens "capacitação de profissionais" e "norma de progressão da 
Ebserh". Uma das preocupações apresentadas foi a necessidade de se promover treinamento presencial com 
profissionais da linha de frente. A Covid-19 vem exigindo procedimentos específicos e o treinamento pode 
oferecer maior segurança tanto para o profissional quanto para o paciente.  
 
Escalas 
A chefe do serviço de Documentação e Registro da empresa, Camila Braga, informou que está em fase de 
testes em dois HUFs um sistema que cria um módulo de escalas de trabalho. A Ebserh está avaliando o melhor 
modelo para colocar em funcionamento na empresa. As entidades observaram que ao ser implantado 
efetivamente é preciso considerar uma série de fatores para que nenhum empregado seja prejudicado e que é 
importante que o sistema preveja escalas do mês subsequente. A empresa informou que para que o sistema vá 
para outras unidades é preciso ainda incluir trabalhadores com vínculo também no Regime Jurídico Único 
(RJU). A expectativa é de que o sistema seja posto em funcionamento em breve, mas uma data não foi 
apontada pela empresa.   
Sobre progressões, a Condsef/Fenadsef registrou que o tema vem sendo discutido desde 2015, inclusive 
perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em acordo feito em 2016 a ideia seria realizar uma revisão da 
norma de progressão com entidades representativas dos empregados, mas os sindicatos não foram 
convocados. A Confederação avalia que o melhor modelo seria uma construção conjunta entre empresa e 
trabalhadores. A Ebserh argumentou que foram feitas consultas e grupos de trabalho com empregados que 
apontaram a necessidade de contratação de uma consultoria para realizar a revisão dessa norma. Ainda de 
acordo com a empresa, uma consulta pública deverá ser aberta para que empregados possam contribuir para a 
revisão da norma de progressão. As entidades solicitaram que o documento seja encaminhado para que 
possam ser dadas contribuições dos representantes dos trabalhadores no processo.  
As entidades ainda relataram várias reclamações de empregados que participaram de um concurso de 
movimentação na empresa em 2019. A Ebserh informou que por força do cumprimento de uma ação judicial a 
empresa só pode realizar movimentações quando é autorizada a convocar aprovados no concurso público. Mas 
a Condsef/Fenadsef destacou que a Portaria 282/20 flexibiliza a movimentação de servidores. A empresa se 
comprometeu a pontuar o tema numa próxima reunião após consulta ao setor responsável. Os pontos ainda 
pendentes seguirão na pauta da próxima reunião no dia 30. A Ebserh solicitou que novos pontos não sejam 
trazidos nos próximos encontros para que os já pautados avancem.  
A categoria deve seguir mobilizada. A participação de todos é essencial para garantir que direitos sejam 
assegurados e avanços em condições de trabalho possam ser conquistadas.  
 

Justiça do Trabalho determina o afastamento dos trabalhadores do grupo de risco da 
Ceasaminas 

O SINDSEP-MG, por meio da sua assessoria jurídica, visando mitigar os riscos inerentes à atuação dos 
profissionais que integram o grupo de risco ao COVID-19, ajuizou, no dia 10/09/2020, ação coletiva em face 
das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, através da qual, em caráter cautelar, requereu o afastamento 
imediato dos trabalhadores do grupo de risco do COVID-19 das atividades presenciais na mencionada empresa, 
garantindo-lhes a execução de suas atividades de forma remota pelo período que perdurar o estado de 
emergência de saúde pública decorrente da COVID-19. 
O processo foi distribuído por sorteio para a 2ª Vara de Trabalho de Contagem/MG, e tramita sob o n° 
0010393-32.2020.5.03.0112, e, no dia 17/09/2020, o Juiz Titular, Dr. Marcelo Oliveira da Silva, com o 
costumeiro acerto, deferiu o pedido cautelar formulado pelo sindicato, para o fim de determinar à Ceasaminas 
para proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, o afastamento das atividades presenciais dos trabalhadores que 
integram o grupo de risco, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, por trabalhador, 
nos termos do disposto no §4º do art. 4º-B da Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de 2020 do 
Ministério da Economia. 



Os empregados públicos da Ceasaminas que são do grupo de risco devem enviar ao sindicato, com urgência, as 
autodeclarações respectivas (artigo 6º, § 4º, da IN 2/2020 da reclamada), acompanhadas de atestados 
emitidos por profissionais médicos no sentido de que os(as) empregados(as) se encontram no grupo de risco 
acima delineado, cujos documentos serão juntados no processo. 
O modelo de autodeclaração é possível obter no seguinte link: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-
normativa-n-63-de-27-de-julho-de-2020-268918276 
Para outras informações gentileza entrar em contato com o advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato Ferreira 
Pimenta, pelo número: (31) 99851-1139. 
 

Esclarecimentos acerca dos áudios que circulam nas redes sociais de WhatsApp dos 
servidores da Funasa/MG e ex-Funasa (redistribuídos para o Ministério da Saúde) 

 
Considerando os áudios que circulam nos grupos de WhatsApp dos servidores da Funasa/MG e ex-
Funasa (redistribuídos para o Ministério da Saúde), temos a informar que:  
 

➢ Após a edição da Lei nº 13.463, de 6 de julho de 2017, os valores para quitação de RPVs e 
PRECATÓRIOS depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial, não levantados pelo 
beneficiário do crédito, foram transferidos para o Tesouro Nacional.  

➢ A mesma lei estabelece que, cancelado o Precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício 
requisitório, a requerimento do credor, quando será disponibilizado a ele o valor, o que não permite 
caracterizar como prejuízo tal ocorrência, que possui as mais variadas causas.  

➢ A Assessoria Jurídica do SINDSEP/MG já possuía informações sobre esse retorno dos créditos por meio 
de publicações do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, devidamente repassadas ao Sindicato.  

➢ Desde então a Assessoria Jurídica, em conjunto com o Sindicato, vem trabalhando no sentido de 
identificar a origem desses valores e seus beneficiários, para requerer a expedição de novas requisições.  

➢ No entanto, em virtude da pandemia, esse levantamento foi paralisado, já que as informações estão em 
processos físicos, e a Justiça Federal suspendeu a tramitação destes processos desde o dia 15 de 
março, com ausência de atendimento presencial para consulta a eles ou retirada de cópias.  

➢ A lista com os nomes dos identificados com valores transferidos ao Tesouro já se encontra no Setor 
Jurídico do SINDSEP-MG, que, em conjunto com a Assessoria Jurídica, efetuará análise de cada 
situação, para então, tentar contatar os servidores.  

➢ Os áudios que circulam são desorientadores, pois quem produziu o primeiro, e os que depois o 
disseminaram, deveriam ter previamente entrado em contato com o Sindicato, ou com a Assessoria 
Jurídica, para saber o motivo das devoluções dos valores, antes de propagarem informações inverídicas 
e insinuações desrespeitosas. 

➢ Toda requisição de pequeno valor (quantias inferiores a 60 salários mínimos) que é expedida tem cópia 
remetida ao sindicato, que tenta, de todas as formas, contato com o beneficiário, inclusive por meio de 
carta com Aviso de Recebimento - AR. Contudo, por falta de atualização de dados (endereço, telefone e 
e-mail) dos servidores e pensionistas filiados e principalmente dos desfiliados, muitas correspondências 
retornam à origem, sem que o destinatário tenha sido informado acerca da existência do crédito, 
circunstância alheia à vontade do Sindicato e de sua Assessoria Jurídica.  

➢ NÃO É VERDADE QUE, QUANDO O VALOR TRANSFERIDO AO TESOURO JÁ TIVER SOFRIDO 
DESCONTO DE HONORÁRIOS, O SERVIDOR EFETUARÁ TAL PAGAMENTO NOVAMENTE. ISTO 

É MENTIRA. 
➢ A Assessoria Jurídica e SINDSEP-MG, por mais 30 anos, vem fazendo um trabalho comprometido com a 

defesa dos interesses dos servidores públicos federais e respectivos pensionistas, não só em ações de 
natureza econômica, mas também contra qualquer abuso cometido pela Administração, como a atual 
ação de impedimento do retorno às aulas do Colégio Militar de Belo Horizonte.  

➢ A Constituição assegura a livre manifestação de pensamento, ao mesmo tempo em que garante 
resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo de reparação por danos materiais, morais ou à imagem.  

 
Quanto as requisições transferidas ao Tesouro, mencionadas nos áudios e vídeo, temos a 

esclarecer que: 
 

➢ Nem todas as requisições mencionadas no vídeo se referem ao SINDSEP-MG, pois a Assessoria Jurídica 
da Dra. Maria da Conceição Carreira Alvim presta serviços para outras entidades sindicais;  

➢ Várias requisições se referem ao desconto de PSS, que não pertencem ao servidor, mas à União. A 
transferência do valor ao Tesouro apenas não foi efetivada anteriormente em virtude de o Sindicato 
defender que o desconto não poderia incidir sobre juros de mora, o que possibilitará a restituição do 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-63-de-27-de-julho-de-2020-268918276
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-63-de-27-de-julho-de-2020-268918276


valor retido a maior ao servidor, caso o recurso interposto seja procedente, matéria pendente ainda de 
decisão final;  

➢ Há inúmeras requisições que se referem à contribuição sindical (2%), que não foram sacadas, algumas 
de valores ínfimos, e que dependerão de nova requisição;  

➢ Servidores falecidos: Atualmente temos mais de 600 servidores falecidos nos processos em tramitação. 
Vários possuem requisição de crédito expedidas antes do óbito, ou até após, em virtude da falta dessa 
informação. A liberação desses valores depende da habilitação de herdeiros e/ou pensionistas, para 
expedição de nova RPV/Precatório em nome dos sucessores. Existem inúmeros processos já com 
pedidos de regularização, que não se encontram em tramitação em face a suspensão dos prazos, em 
virtude da pandemia; 

➢ Servidores que se desfiliaram, nunca foram filiados e/ou saíram do serviço público no PDV. Como 
exemplo, no processo de anuênios, da União Federal (Exército, Aeronáutica, Economia etc.), houve 
expedição de requisições para todos os servidores abrangidos pela categoria representada pelo 
SINDSEP-MG vinculados à União, independente de requisição do Sindicato. Inúmeros nunca foram 
filiados à Entidade, vários se desligaram do serviço público (PDV) ou se desfiliaram, e com os quais o 
sindicato não tem meio de contato, para expedição de nova ordem. Nestes processos, não foi efetivado 
nenhum desconto a título de honorários e contribuição sindical, sendo de interesse do sindicato e da 
categoria a regularização;  

➢ Endereço desatualizado de servidores filiados e desfiliados: Os dados cadastrais (endereço, telefones, e-
mails) não são atualizados pelos servidores, embora isso seja solicitado periodicamente no Boletim e 
nas Assembleias/Lives, o que dificulta a localização;  

➢ Requisições com valores ínfimos: Às vezes as diferenças depositadas se referem a valores ínfimos, 
inferiores a R$ 10,00 (dez reais). O beneficiário, mesmo comunicado, não se interessa pelo 
levantamento;  

➢ Requisições não levantadas, por indício de duplicidade de processos (litispendências).  
As informações constantes no vídeo e áudios, que insinuam ter havido negligência do Sindicato e da Assessoria 
Jurídica no encaminhamento das demandas, não correspondem a verdade, e demonstram total 
desconhecimento dos trâmites processuais.  
Ressaltamos que esse tipo de informação não agrega e possui somente o intuito de tentar prejudicar o trabalho 
do Sindicato na luta pelos interesses da categoria, que, em seus longos anos de existência, alcançou inúmeras 
vitórias, na esfera jurídica, quais sejam 28,86%, 3,17%, diferença da indenização de campo, anuênios, 
restabelecimento do adicional de insalubridade, aposentadoria especial, dentre outras demandas, e, no âmbito 
político, incorporação da GACEN, reajustes, gratificações de desempenho etc.  
 

Pela Assessoria Jurídica: MARIA DA CONCEIÇÃO CARREIRA ALVIM  
Pela Diretoria da Secretaria de Assuntos Jurídico: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

 
➢ 24/09 - Seminário da jornada de debates com o tema: “As privatizações, a desnacionalização do 

patrimônio e das riquezas nacionais e o papel do estado no projeto de desenvolvimento do Brasil”; 
➢ 25/09 – Reunião com a Superintendência do HC/UFMG/Ebserh; 
➢ 26/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP); 
➢ 30/09 - Dia Nacional de Lutas contra a reforma administrativa e em defesa dos serviços públicos; 
➢ Reunião preparatória da Comissão da Condsef/Fenadsef e 5ª Reunião da MNNP/Ebserh/Exercício 2020. 
➢ 03/10 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia (C&T). 

 


