
 
Nesta sexta tem assembleia com os trabalhadores da Ebserh no HC-UFMG 

O SINDSEP-MG convoca todos os trabalhadores da Ebserh/Belo Horizonte para uma assembleia extraordinária 
que será realizada nesta sexta-feira (20), em dois horários: Das 07h30min às 09h na sala do CAD 08 e das 
13h30min às 15h no auditório 3°andar- Ala Oeste. Vale lembrar que assembleis estão sendo realizadas 
também nas unidades da Ebserh, em Juiz de Fora e Uberaba. 
O objetivo é discutir e deliberar sobre a proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o dissídio 
coletivo do ACT 2019/2020. Dentro da proposta, 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. 
A Condsef/Fenadsef recomenda que a categoria aceite.  
 

O Nó da reforma administrativa e o “Salve-se quem puder” 
O nó da reforma administrativa está mais perto do presidente da República do que se imagina. A pressão pela 
estabilidade (fora das carreiras de Estado), segundo técnicos do próprio governo, vem das pastas dos 
principais apoiadores de Jair Bolsonaro: Ministérios da Economia e da Justiça e Segurança Pública 
E não é de hoje. Desde a gestão de Michel Temer, em 2018, quando o extinto Ministério do Planejamento 
publicou a Portaria 193 – facilita a movimentação de servidores entre órgãos federais para conter novas 
contratações -, houve gritaria geral, pelo entendimento de que Fisco e Polícia Federal, por exemplo, exigem 
atividades específicas dos administrativos. Assim, esses administrativos, com apoio dos chefes, querem uma 
carreira própria para se manter fora do raio das mudanças internas propostas pelo Planalto. Virou um salve-se 
quem puder. 
São provas de que a intenção da equipe econômica de reduzir de 300 para menos de 30 e unir diferentes 
carreiras, sem respeitar as peculiaridades, não será tarefa fácil. Paulo Guedes e Sérgio Moro, afirmam as 
fontes, “empurraram o problema com a barriga”. Até agora não entraram em acordo com os subordinados. 
“Por isso, desde novembro, o discurso oficial é de que o texto será enviado ao Congresso, ‘na semana que 
vem’. Se não houver convergência, que é o que parece, a papelada não vai tão cedo para o Legislativo. Ou vai 
pela metade”, dizem. O Ministério da Justiça enviou a última versão da aglutinação das carreiras ao Sindicato 
dos Administrativos da PF (SinpecPF) no dia 13. A entidade fará assembleia na sexta (21). 
O projeto do MJ não tem sequer o apoio da direção da PF. “Em 23 de janeiro, o diretor-geral Maurício Valeixo 
reiterou o desejo de atribuir formalmente funções de fiscalização e de controle para a categoria, como forma 
de liberar parte dos policiais para operações e investigações”, explica o SinpecPF. As categorias que 
participarão do processo, com as do Arquivo Nacional, não têm carreira própria. “Essa realidade fez com que 
utilizassem o PECPF como parâmetro, propondo com a aglutinação um nivelamento conosco”, destaca a nota. 
No Ministério da Economia, a queda de braço não é diferente. 
O sindicato dos administrativos (SindFazenda) conseguiu criar, na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público (Ctasp) o plano especial da carreira de suporte às atividades tributárias e aduaneiras da 
Receita, com enquadramento em cargos específicos. Na mesma comissão também foi reorganizada em uma 
única carreira os cargos da área de tecnologia da informação do Executivo Federal. E foi criado o plano 
especial de cargos de apoio da Advocacia-Geral da União (AGU). 
 
Correria 
Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal (Condsef, representa 80% do funcionalismo), explica que, quando surgem propostas como essa, de 
reforma administrativa, começa o pânico. “Um salve-se quem puder que não é bom para ninguém. Esse não é 
o caminho correto, no momento em que todas as categorias são atacadas. O governo tenta dividir o 
funcionalismo dizendo que alguns estão protegidos. Mas futuramente, vai botar a cabeça de todos na 



guilhotina. Já vi isso acontecer”, conta Silva. Para Luiz Roberto da Silva, presidente do SindFazenda, não foi à 
toa que até os ministérios reagiram à junção de carreiras. 
“Não dá para trocar uma pessoa da Economia para a saúde. Nossas atribuições são constitucionais. Não existe 
serviço na Receita que não se acesse dados fiscais e tributários do contribuinte”, afirma. João Luís Rodrigues 
Nunes, presidente do SinpecPF, ressalta a importância da segurança pública. “Tratamos da imigração, dos 
aeroportos, fiscalização de empresas, carros-forte, entre outros”, reforça. Algumas das carreiras de Estado 
também olham a reforma com desconfiança. Os auditores-fiscais federais agropecuários tiveram parte das 
atribuições terceirizadas e transferidas por contratações temporárias de médicos veterinários. 
O Ministério da Agricultura, em 2017, contratou 250 médicos. O contrato expirou no final de 2019 e o órgão 
pretende renová-lo em 2020. “Os serviços de inspeção de produtos de origem animal têm que ser feito por 
concursados. É uma questão de segurança alimentar. As carreiras de Estado também correm risco. Vêm sendo 
indiretamente atingidas pela reforma administrativa”, alerta Mauricio Porto, presidente do sindicato da 
categoria (Anffa). “O ataque vem de outra forma, mas é igualmente perigoso”, finalizou. 
 

Com nova regra, esperar pela aposentadoria integral nem sempre vale a pena. Entenda 
O ataque do governo de Jair Bolsonaro ao bolso do trabalhador e da trabalhadora não poupou, sequer, quem 
vai depender apenas do valor da aposentadoria na velhice.  A reforma da Previdência deixou os idosos mais 
pobres e deixa sem perspectivas de um futuro melhor os jovens que vão entrar no mercado de trabalho, já 
que o tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aumentou e o valor do benefício 
foi reduzido. 
A reforma acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição e aumentou a idade mínima de acesso à 
aposentadoria das mulheres de 60 para 62 anos, manteve o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, mas 
reduziu o valor do benefício. 
Já os homens, continuam podendo se aposentar aos 65 anos, mas terão de contribuir ao INSS por 20 anos, 
cinco a mais do que antes da mudança das regras, para receber menos. 
Por isso, é preciso calcular se vale a pena esperar mais alguns anos para receber o valor integral da 
aposentadoria. Dependendo da média salarial não compensa abrir mão de um dinheiro que pode ser aplicado, 
ou mesmo gasto com as necessidades diárias. 
 
Faça as contas antes de pedir a aposentadoria 
Uma mulher que contribuiu por 25 anos, tem uma média de R$ 3.000,00 e atingiu a idade mínima, vai receber 
80% desse valor, ou seja, R$ 2.400,00 – seiscentos reais a menos por mês. Para receber o valor integral terá 
de contribuir por mais 10 anos, até atingir os 35 anos. 
Se calcularmos que ao longo de um ano ela receberá 13 salários, incluído o 13º, o valor recebido será de R$ 
31.200,00. Esperar 10 anos significa “perder” R$ 312.000,00, no mínimo, já que o valor pode oscilar um 
pouco para cima com os reajustes concedidos todo ano. 
Se essa mesma mulher ainda assim quiser esperar a aposentadoria integral, ela receberia R$ 600,00 a mais 
todo mês. Em um ano, receberá R$ 39.000,00.  No entanto, ela deixou de receber os R$ 312 mil ao longo de 
10 anos. Para recuperar esse dinheiro, ela levaria 40 anos. 
 
Aposentadoria integral é para poucos 
Esperar pela aposentadoria integral depois da reforma de Bolsonaro só vale a pena para quem começou a 
contribuir ainda jovem. Antes, a mulher que contribuía por 30 anos e tinha 60 anos de idade se aposentava 
com o valor integral. Os homens tinham de contribuir por 35 anos e ter 65 anos de idade. 
Agora, o homem precisa ter 40 anos de contribuição e 65 anos de idade e a mulher 35 anos de contribuição e 
62 anos de idade para ter direito a aposentadoria integral. 
Com a reforma, um homem que começou a trabalhar com carteira assinada aos 20 anos quando atingir a 
idade mínima (65) terá 45 anos de contribuição. Neste caso, receberá uma média até acima dos 100% porque 
a reforma prevê 2% a mais no valor do benefício para quem ultrapassar o tempo mínimo de contribuição. 
Neste exemplo, claro, o trabalhador não pode ter ficado desempregado não deixado de contribuir ao INSS um 
mês sequer. Se conseguir essa façanha, receberá 110%. 
A advogada, especialista em Direito Previdenciário, Camila Cândido, do escritório LBS, alerta, no entanto, que 
cada caso é um caso. Se a pessoa que continua contribuindo tem a possibilidade de pagar ao INSS um valor 
maior do que no início da sua carreira, a média pode aumentar. 
“É preciso fazer um planejamento previdenciário porque as variações salariais entre o começo da carreira, o 
meio e o fim são muito altas. É preciso fazer as contas para saber se vale a pena continuar contribuindo ou se 
aposentar e aplicar o dinheiro”, pondera a advogada. 
 
Antes e depois da reforma 



Antes da reforma, um trabalhador e uma trabalhadora, da iniciativa privada, que contribuiu para o INSS 
poderia se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. 
Se aposentavam  por idade os homens com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade e mulheres com o 
mesmo tempo de contribuição aos 60 de idade. Eles recebiam 80% da média dos melhores salários de 
contribuições, a partir de julho de 1994. Os 20% menores salários eram descartados, com isso, o valor da 
aposentadoria era maior. 
Hoje, o homem para se aposentar precisa ter 20 anos de tempo mínimo de contribuição e 65 anos de idade. 
Já para as mulheres continuam contribuindo por 15 anos, mas só se aposentarão aos  62 anos de idade. 
O cálculo do valor do benefício também mudou. Hoje a média é de 60% de todos os salários, a partir de julho 
de 1994, mais 2% ao ano do que ultrapassar o período mínimo de 15 anos para as mulheres e 20 para os 
homens. 
 
Tempo de contribuição 
Era possível também se aposentar por tempo de contribuição, de 30 anos para as mulheres e 35 para os 
homens, sem exigência de idade mínima. Um homem que começou a trabalhar aos 21 anos, poderia se 
aposentar aos 56. 
O cálculo do valor a ser recebido era feito em cima do chamado “fator previdenciário”. Essa fórmula 
matemática levava em conta o tempo de contribuição até o momento da aposentadoria, a idade do 
trabalhador na hora da aposentadoria e a expectativa de anos que ele ainda tinha de vida, além da alíquota, 
fixada em 0,31. Quanto mais jovem a pessoa parasse de trabalhar, menor seria o valor. 
As novas regras derrubaram o fator previdenciário, mas ninguém mais se aposenta apenas com tempo de 
contribuição, como era antes. Um homem que começou a trabalhar com 21 anos, hoje só se aposenta aos 65. 
 
Regras para aposentadoria integral 
Para receber a aposentadoria integral era preciso ter 60 anos de idade e 30 de contribuição (mulheres) e 65 
anos de idade e 35 de contribuição (homens). 

 
Calendário de Atividades 

 20/02 – Reunião da Mesa Estadual Permanente de Negociação do SUS; 
             Assembleia com os trabalhadores da Ebserh/Juiz de Fora; 

 21/02 – Assembleia com os trabalhadores da Ebserh/Belo Horizonte; 
                       Assembleia com os trabalhadores da Ebserh/Uberaba; 

 27/02 – Assembleia com os trabalhadores da Ceasaminas; 
               1ª Reunião de Negociação do ACT 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh. 

 


