
 
TST apresenta possibilidade de acordo para antecipar dissídio do ACT 2019/2020 da 

Ebserh 
Em reunião nessa terça-feira, 18, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) apresentou a possibilidade de um 
acordo para fins de julgamento antecipado do dissídio coletivo dos empregados da Ebserh. O tribunal está 
mediando o processo de negociações entre empregados e empresa que não alcançou consenso e foi a 
dissídio. A Condsef/Fenadsef, que participou da reunião de hoje também com representantes da Ebserh, 
recomenda que a categoria aceite a proposta. Essa é a orientação reforçada ainda pela assessoria jurídica da 
entidade. Assembleias devem ser realizadas em todo o Brasil até essa sexta, 21.  
Dentro da proposta para antecipação do julgamento do dissídio, está a aplicação de índice de 3,9% (INPC 
total de 3.94%) sobre o salário base e benefícios, exceto o auxílio-alimentação e creche/pré-escolar, que 
possuem proibição na Lei Orçamentária. A manutenção de todas as cláusulas sociais existentes no ACT 
2018/2019 fica garantida pela proposta. A decisão terá efeitos de sentença normativa. 
 
Retroativos 
Quanto aos retroativos, a Ebserh assumiu compromisso de pagar a categoria no prazo de até 65 dias a partir 
da homologação da decisão. As atas de assembleia com a decisão da maioria deverão ser enviadas à 
Condsef/Fenadsef que vai informar ao TST o resultado.  
A não aceitação da proposta pela categoria fará com que o dissídio coletivo tenha o trâmite normal. Isso 
envolve a distribuição do processo a um ministro para que seja o relator, a concessão de vista ao Ministério 
Público do Trabalho para parecer e, logo após, prazo para Ebserh se manifestar em sua defesa. O ato 
seguinte é incluir então o tema na pauta de julgamento, ainda sem data prevista. O julgamento antecipado 
abrevia o trâmite e etapas processuais. 
 
Negociação ACT 2020/2021 
A categoria deve seguir atenta e mobilizada já que está sinalizada data para o início das negociações do 
próximo ACT dos empregados da Ebserh (ACT 2020/2021). A Condsef/Fenadsef já enviou convocatória aos 
membros titulares da Comissão Nacional de Negociação do ACT para que venham a Brasília participar dessa 
reunião.  
 

ICMBio terá uma Coordenação Regional por região. A do Sudeste ficará em São Paulo 
As mudanças na estrutura do Instituto Chico Mendes, responsável pela gestão das unidades de conservação e 
de 14 centros de pesquisas, já estão sendo discutidas. Na semana passada, o governo extinguiu seis das onze 
coordenações regionais do ICMBio. As cinco que sobraram passaram a ser chamadas de Gerências Regionais. 
Nesta terça-feira (18), ((0))eco teve acesso a imagens da reunião na sede do ICMBio, que definirá o novo 
desenho do órgão. 
Já está praticamente certo de que as novas Gerências Regionais terão sede em Santarém/PA (Norte), 
Cabedelo/PB (Nordeste), Goiânia/GO (Centro-Oeste), São Paulo/SP (Sudeste) e Florianópolis/SC (Sul). 
As Coordenadorias Regionais (CRs), agora Gerências Regionais, são responsáveis por apoio às Unidades de 
Conservação, autorização para licenciamento ambiental e aprovação de ações de fiscalização. 
Antes, divididas em 11 coordenadorias, o número de área protegida por Coordenação Regional não 
ultrapassava 41 unidades de conservação. Com o novo desenho, podem chegar a mais de 120 UCs. Ainda não 
tem como saber quantas UCs estarão em cada gerência, pois há unidades de conservação que abrangem mais 
de um estado/região. O que se pode garantir é que as regiões Norte e Nordeste serão os mais afetadas, tanto 
por serem maiores, quanto por terem mais áreas protegidas para cuidar. 

 

 



Sem concurso, atendimento ao público vai piorar também na saúde e na educação 
O ritmo intenso de trabalho dos servidores públicos federais, de 12 a 15 horas diárias, não está sendo 
suficiente para atender os trabalhadores e trabalhadores que recorrem ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), onde a fila de espera, virtual e nas agências, já passa de dois milhões de pessoas aguardando 
resposta a pedidos de aposentadoria,  auxílio-doença ou salário-maternidade, entre outros benefícios da 
Previdência Social. 
É muita demanda pra pouca gente atendendo.  E o que está ruim pode piorar, alertam os representantes dos 
servidores que criticam a falta de investimentos do governo de Jair Bolsonaro no serviço público brasileiro. 
 “Este problema está mais visível agora no INSS, mas todos os serviços públicos básicos, como saúde e 
educação, também podem sofrer um caos a qualquer momento”, afirmou o diretor executivo da CUT, Pedro 
Armengol. 
“Se não tiver concurso público e se essa reforma administrativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, e 
Bolsonaro for executada o que tá ruim pode piorar”. 
Segundo Armengol, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1995, a administração 
pública brasileira, principalmente a Federal, está com a capacidade de pessoal defasada para atender às 
demandas dos serviços públicos. Ele diz que melhorou nos governos de Lula e Dilma (PT), mas o serviço 
público voltou a ser precarizado com o ilegítimo Michel Temer (MDB) e agora com Bolsonaro. 
“É uma defasagem manipulada pelos governos de plantão, porque sempre disseram à sociedade que nós 
temos excesso de servidor, o que não é verdade. Eles precarizam para que a população acredite que é melhor 
privatizar”, denuncia Pedro. 
De acordo com o Dieese, em 2014 o Brasil tinha 37.685 servidores na ativa, em 2018, caiu para 31.572 e, em 
2020, despencou para 25.618. São 32% a menos para atender as demandas de uma população que não para 
de crescer. 
“Além do número de servidores ter diminuído, a idade média dos servidores hoje é de 60 anos e 60% da 
categoria está apta a se aposentar. Se fizer uma comparação com os países da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Econômico (OCDE) o Brasil está lá na ponta da fila em questão de quantidade de 
servidores. Hoje, somos 12% de servidores públicos, das 3 esferas, em relação aos demais trabalhadores”, 
explica Pedro. 
Para o sindicalista, este Estado que está sendo desenhado desde o golpe de Temer é um estado ultraliberal, 
com responsabilidade do Estado zero. E se nada mudar, reafirma, o Estado não vai atender mais a população 
e nosso país virará um caos em todas as áreas. 
 “Contratar aposentado não vai resolver o problema. Não tem como implementar políticas de proteção ao 
meio ambiente, de saúde, de educação, nem de fiscalização das relações do trabalho e muito menos de 
Reforma Agrária se não tiver trabalhadores do setor público suficientes para atender toda a demanda”. 
“Sem concurso público o caos do INSS vai se multiplicar”, destaca o dirigente, que complementa: “Mas com a 
Emenda Constitucional (EC 95), que congelou os investimentos de políticas sociais básicas ainda no governo 
Temer, não existe mágica. A lógica desta emenda não permite economicamente qualquer contratação e 
investimentos. Nossa luta passa pela revogação desta medida”, ressalta. 
 
Dia 18 tem greve 
Pedro, que também é servidor federal, disse que as entidades e organizações do setor público estão se 
mobilizando e se organizando para enfrentar esta situação. Em todo país, estão acontecendo plenárias e 
apontando o dia 18 de março como dia de greve da categoria. 
Segundo Pedro, a luta é contra a reforma administrativa como está sendo anunciada, que se aprovada vai 
aprofundar ainda mais este caos, tanto no INSS quanto em outros setores. Mas, além disso, afirma o 
dirigente, a categoria também está discutindo com a população a importância de revogar EC 95. 
“A reforma Administrativa começou com a Emenda, que só quem ganha é o sistema financeiro, porque esta 
medida garante a rentabilidade dos bancos e como resultado não existe vida, não tem margem para 
investimento no setor público e quem paga esse preço é a população brasileira”, destaca o dirigente. 
Pedro disse que a CUT, as demais centrais e outras categorias estão juntos do dia 18 para tentar ampliar esta 
mobilização.   
“Temos que denunciar o desmonte dos serviços públicos e dizer que somos contra reforma administrativa, 
contra a falta de investimento e em defesa da abertura de concurso público para fortalecer o estado e prestar 
decentemente os serviços básicos para população”, concluiu o dirigente. 
 

 
 
 



Nota de Repúdio 
O SINDSEP-MG manifesta seu repúdio a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro , que no dia 18/02, 
deu mais uma mostra da sua falta de educação e civilidade, ao ofender, de forma covarde, a  jornalista 
Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo. 
Além de ser uma afronta à Constituição Federal, este tipo de comportamento misógino não condiz com uma 
pessoa que ocupa o mais alto cargo de um País: o de Presidente da República. O chefe do Executivo, além de 
faltar com o decoro, busca desqualificar a imprensa e confundir a opinião pública. 
Esse tipo de discurso, apesar de ser direcionado à referida jornalista é um ataque a todas as mulheres desse 
país: mulheres jornalistas, trabalhadoras mulheres que, cotidianamente, são vítimas de violência, seja dentro 
de casa, no transporte público e no próprio ambiente de trabalho. 
Às vésperas do Dia Internacional da Mulher – 08 de Março - é inaceitável que, em pleno século 21, mulheres 
ainda sofram violência física e verbal nas diferentes profissões que ocupam.  
Que o grito de repúdio sirva para frear tais comportamentos, vindos de quem quer que seja, sobretudo do 
mandatário da Nação, que deveria defender toda a população e, sobretudo, as maiorias silenciadas de 
direitos. Insultos e ofensas de cunho machista, sexista e misógino não passarão! 

 

 
No dia 18/02, os diretores do SINDSEP-MG, Jussara Griffo e José de Arimatéia, além de representantes da 
Condsef/Fenadsef participaram da Grande Marcha em defesa do emprego, da Petrobrás e do Brasil; e levaram o apoio 

dos servidores públicos federais à greve dos petroleiros! A vitória da Mobilização garantiu a suspensão temporária das 

demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen) e a negociação dos pleitos da greve com o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

 
Calendário de Atividades 

 19/02 – Reunião com a Superintendência do HC/UFMG; 
 20/02 – Reunião da Mesa Estadual Permanente de Negociação do SUS; 
 27/02 – Assembleia com os trabalhadores da Ceasaminas; 

               Reunião para tratar do ACT dos trabalhadores da Ebserh. 



 


