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

 
Trabalhadores da Ceasaminas vão se mobilizar pelo fechamento do ACT 2020/2021 e 

contra a privatização da empresa 
No dia 17/12, foi realizada uma assembleia virtual com os trabalhadores das unidades da 
Ceasaminas, no estado de Minas Gerais, para discutir sobre as estratégias de mobilização a fim de 
pressionar a empresa a negociar o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2021. 
A assembleia contou com a participação dos diretores do SINDSEP-MG Jussara Griffo; Sânia Barcelos 
Reis; Maria da Conceição de Oliveira Ferreira e José de Arimateia Leite de Menezes, além do 
advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato Ferreira Pimenta responsável por acompanhar as demandas 
dos trabalhadores da Ceasaminas. 
Diante do impasse nas negociações, o sindicato irá comunicar a Secretaria do Trabalho e Emprego 
(antigo Ministério do Trabalho e Emprego) uma vez que a direção da Ceasaminas de recusa a 
negociar com o SINDSEP-MG. Além disso, o SINDSEP-MG IRÁ encaminhar ofício à empresa para que 
a mesma apresente uma resposta oficial à pauta de reivindicações protocolada em setembro.  
Não bastasse, a direção da Ceasaminas ainda se recusa a autorizar a participação dos trabalhadores 
nas assembleias convocadas pelo SINDSEP-MG.  
No atual contexto enfrentado pela categoria, a participação na assembleia representa fundamental 
arma de defesa contra a tentativa da empresa de não negociar o ACT 2020/2021 e ainda tentar 
retirar direitos dos trabalhadores. 
Por tudo isso, o SINDSEP-MG conclama toda categoria a participar de toda e qualquer assembleia 
convocada e desde já informa que, caso necessário, todas as medidas jurídicas necessárias serão 
tomadas para a garantia do direito constitucional de participação dos trabalhadores da Ceasaminas 
nas assembleias. Uma nova assembleia para discutir os rumos das negociações do ACT 2020/2021 
está prevista para o dia 05/01/2021. 
 
Privatização 
Durante a assembleia ficou deliberada a elaboração de um abaixo-assinado virtual contra a 
privatização da Ceasaminas, além da construção de uma agenda junto aos parlamentares em prol da 
luta dos empregados da Ceasaminas e contra a privatização. 
 

Vacinação segura e eficaz para todos! 

 



Diante da polêmica em torno da vacinação no Brasil e do desserviço do governo Bolsonaro - que 
insiste em negar a pandemia e quer agora a todo custo desqualificar as vacinas contra o coronavírus, 
principalmente as chinesas – e, levando em consideração que hoje a maioria dos nossos filiados é 
formada por aposentados e pensionistas, a direção do SINDSEP-MGE se sente no dever de ser 
posicionar sobre o assunto.  
Defendemos a vacinação em massa no Brasil porque esse é o melhor caminho para controlar a 
propagação do vírus, além das medidas de higiene e distanciamento social defendidas pelas 
autoridades sanitárias. 
Existem no momento mais de 200 vacinas sendo desenvolvidas no mundo, sendo dessas, dez bem 
próximas de uma autorização aqui no país. Sendo assim, a entidade defende toda e qualquer vacina, 
desde que aprovada por órgãos sanitários internacionais.  
Para o sindicato, não importa a origem do país que desenvolveu a vacina, basta que ela seja eficaz, 
garanta proteção à população e controle essa grande pandemia. 
Em Minas Gerais, a situação está cada vez mais difícil. A ocupação dos leitos em Belo Horizonte já 
passou dos 60%, lembrando que a capital recebe pacientes de todo o estado. Em setembro, o 
governo Zema anunciou a desativação do hospital de campanha construído em Belo Horizonte, o 
deixa toda a população em alerta, já que vários municípios já não têm leitos disponíveis.  
Sabemos que qualquer vacina só será liberada no país quando sua eficácia for comprovada. Mas é 
preciso descontruir as fake news em torno das vacinas. A agilidade no desenvolvimento de 
imunizantes se dá pela gravidade da epidemia e pelos investimentos que estão sendo feitos na 
ciência para se descobrir a forma de controlar o coronavírus. 
Não faz sentido tomar como exemplo vacinas desenvolvidas há décadas atrás, que demoraram anos 
para chegarem à aprovação. Hoje, a ciência está mais desenvolvida e tem todo um conhecimento 
sobre o assunto, principalmente depois da última pandemia de H1N1 (gripe suína), no início da 
década passada. 
Então, que as vacinas sejam aprovadas e distribuídas aos estados e municípios através do SUS, por 
meio do Plano Nacional de Imunização, que existe a quase meio século, sendo um dos maiores 
programas de saúde pública do mundo. Que o governo seja capaz de atender toda a população 
brasileira, disponibilizando insumos, como seringa, álcool, algodão, tudo que se faça necessário. 
Defendemos vacina para todos os brasileiros. Que a vacinação seja uma conquista da sociedade. 
Precisamos pressionar as autoridades. Precisamos da vacina para salvar vidas! 
 

SINDSEP-MG entra em recesso do SINDSEP-MG a partir de 24/12 
O SINDSEP-MG entrará em recesso no período de 24 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 
2021. As atividades serão retomadas em 04 de janeiro. Informamos a todos os filiados que os 
atendimentos presenciais estarão suspensos nesse período. 
Foi um ano muito difícil, de muitas transformações não só, no Brasil, mas também, no mundo. 
Nos desdobramos para manter a entidade aberta e dar suporte aos nossos filiados e filiadas. 
Agora precisamos parar para planejarmos o ano de 2021, que provavelmente não será um ano 
fácil.  
Não bastasse a pandemia de Covid-19 que assola o mundo, o Brasil ainda enfrenta mais um 
agravante dessa situação: um governo negacionista, privatista e inimigo, não só dos servidores 
públicos, mas de toda a classe trabalhadora. 
Teremos muitos desafios pela frente. De muitos ataques aos direitos trabalhistas. Mas vamos 
continuar defendendo, de forma intransigente, um serviço público forte e de qualidade para 
construirmos uma sociedade mais justa e igualitária. 
 
Núcleo Norte de Minas 
Informamos que o Núcleo Regional Norte de Minas, estará fechado durante os dias 18, 21, 22 e 
23/12/2020 por motivo de licença médica da funcionária. A sede do SINDSEP-MG estará a 
disposição para os atendimentos durante esses dias pelos telefones: 0800 283 1033 ou (31) 

3270 1100. 



 
É extensa a lista de frases machistas e misóginas do presidente Jair Bolsonaro. Apologia ao estupro, 
incentivo ao turismo sexual e banalização das violências contra as mulheres sempre fizeram parte do 
repertório do capitão reformado nostálgico da ditadura. O conteúdo, entretanto, está longe de ser 
apenas polêmico e imoral. A cada reforma implementada, Bolsonaro e sua equipe aprofundam o 
machismo estrutural que pavimenta a sociedade brasileira. Agora, com a reforma administrativa, o 
ataque à emancipação das mulheres toma fôlego. 
De acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de agosto deste ano, a 
participação das mulheres no serviço público chegou a 59% em 2017, percentual relacionado 
principalmente à expansão do emprego público municipal, onde a mão de obra feminina é 
majoritária. Embora sejam maioria no serviço público, as mulheres têm remuneração média inferior a 
dos homens, nos três níveis federativos e nos três poderes. A discrepância, segundo a pesquisa, 
perpassa as três décadas analisadas (1986 – 2017) e vem aumentando. 
Saiba mais: https://bit.ly/ReformaMisogina 
#SINDSEPMG  
#NaoAReformaAdministrativa  
#ImpeachmentBolsonaroUrgente  
#EuDefendoOServicoPublico   
#EuDefendoOBrasil 
 

Nota de Pesar  
A Covid-19 ceifou a vida de mais um de nossos filiados. É com pesar que o SINDSEP-MG comunica o 
falecimento do servidor do Ministério da Saúde, Hugo Antônio Pimenta Santos. O companheiro tinha 
64 anos, era da cidade de Manhuaçu, mas atuava como médico do Ministério da Saúde, em 
Caratinga. Neste momento de perda, nos solidarizamos com os seus familiares e amigos! Hugo 

Antônio Pimenta Santos, PRESENTE! 

 

https://bit.ly/ReformaMisogina

