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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JANEIRO - 2021

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

aguardam contraproposta da empresa 
No dia 05/01, foi realizada uma assembleia-presencial e virtual - com os trabalhadores da Ceasaminas, no 
estado de Minas Gerais (Contagem, Uberlândia, Barbacena, Juiz de Fora, Governador Valadares e Caratinga) 
para definir 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, além do advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato Ferreira Pimenta 
responsável por acompanhar as demandas dos trabalhadores da Ceasaminas.  
A empresa mantém atitude intransigente ao não aceitar a proposta de Acordo Coletivo de trabalho 2020/2021 
enviada pelo SINDSEP-MG e também não apresenta uma contraproposta.  
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 se recusa a negociar com o 
SINDSEP-MG. Além disso, o SINDSEP-MG irá encaminhar, pela segunda vez, ofício à empresa para que a 
mesma apresente uma resposta oficial à pauta de reivindicações. 
 Durante a assembleia, os trabalhadores decidiram dar continuidade às negociações, mantendo o acordo 
coletivo já apresentado, com todas as cláusulas sociais, e solicitando o reajuste do valor do IPCA acumulado de 
30/09/2019 a 01/10/2020, a ser aplicado em todas as cláusulas financeiras, acrescido de mais 2% (dois por 
cento) do ganho real.  
Uma nova comissão foi formada para acompanhar as negociações do ACT 2020/2021. No atual contexto 
enfrentado pela categoria, a participação e mobilização dos trabalhadores é fundamental contra a tentativa da 
empresa de não negociar o ACT 2020/2021 e ainda tentar retirar direitos dos trabalhadores. 
 

Nova gestão do COREN-MG assume com o compromisso de lutar pela enfermagem 
No último dia 04/01, na sede do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MG), em Belo Horizonte, tomaram 
posse Clésia Oliveira e Eliseu Campos como novos conselheiros na gestão 2021/2023 da entidade que 
representa os profissionais de enfermagem em Minas Gerais. Vale lembrar que tanto Clésia Oliveira quanto 
Eliseu Campos trabalham na Ebserh, de Uberaba (HC-UFTM) e também fazem parte do SINDSEP-MG como 2ª 
Tesoureira do Núcleo Regional Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e delegado sindical, respectivamente.   
“Enquanto conselheira do Coren-MG e 2° tesoureira do Núcleo do SINDSEP-MG, Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, estarei a disposição para auxiliar a nossa classe, esclarecendo dúvidas, bem como zelar pela 
qualidade dos serviços prestados pelos participantes e os direitos dos mesmos”, reafirma Clésia. 
Parabéns à Clésia Oliveira e Eliseu Campos. Que a liderança que demonstram junto aos trabalhadores e 
trabalhadoras da Ebserh seja ampliada na luta pela melhoria das condições de trabalho e maior valorização dos 
profissionais de enfermagem não somente da região do Triângulo Mineiro, mas de toda Minas Gerais.  
 

 
Clésia e Eliseu durante a cerimônia de posse no Coren-MG, no último dia 04/01 



Governo Federal adota teletrabalho para servidores de 13 órgãos. Acompanhe as regras 
O teletrabalho, que foi adotado como medida emergencial durante a pandemia, trouxe resultados tão positivos, 
ao ponto de o Governo Federal decidir mantê-lo em 13 órgãos federais. Na lista de órgãos que já possuíam o 
regime em andamento, havia a Receita Federal, Banco Central, Advocacia Geral da União (AGU) e 
Controladoria Geral da União (CGU). 
As regras do teletrabalho para o governo federal entraram em vigor em 1º de setembro de 2020. Somente no 
Ministério da Economia, as regras afetaram 40 mil servidores públicos.  
O regime de trabalho em casa, segundo alega o governo, facilita a entrega de resultados e aumenta a 
eficiência dos servidores. Mas os servidores tiveram vários benefícios cortados. A determinação também vale 
para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), 
Agência Nacional de Transportes Terrestre, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Agência 
Nacional de Mineração (ANM), Agência Nacional das Águas (ANA), Agência Nacional do Cinema (Ancine) e 
Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os profissionais terão o direito de decidir entre regime parcial ou integral 
no cumprimento do plano. 

 

Fonasefe faz reunião ampliada com centrais sindicais na 1ª semana do ano 
A primeira semana do ano começa com a retomada do diálogo entre representantes de toda classe 
trabalhadora com objetivo de fortalecer a unidade para barrar ataques ao setor público, defender um plano de 
vacinação em massa da população brasileira via Sistema Único de Saúde (SUS) e a continuidade do auxílio 
emergencial. O ano já começou apontando vários desafios. 
O Orçamento 2021 deve retirar do Sistema Único de Saúde mais de R$35 bilhões em investimentos. Soma-se a 
isso o fato de o governo Bolsonaro não ter apresentado qualquer plano sólido para vacinação em massa da 
população brasileira. Enquanto Jair Bolsonaro passou o primeiro dia do ano mergulhado em prioridades que 
divergem das preocupações da maioria da população, em diversos países no mundo o processo de imunização 
contra a Covid-19 já começou. Por aqui, nem sequer as seringas que seriam necessárias para esse objetivo 
estão garantidas. 
As centenas de milhares de vidas perdidas durante o ano passado pela Covid-19 parecem não ter sensibilizado 
o governo Bolsonaro para a necessidade de um projeto urgente capaz de proteger vidas e garantir a retomada 
da economia. Especialistas seguem relatando preocupação com os efeitos das festas de fim de ano no sistema 
público de saúde, servidores continuam com o desafio de atender a população num cenário de inseguranças, 
desmonte e falta de investimentos. A reforma Administrativa é o outro grande obstáculo que deverá ser 
enfrentado pela categoria logo nesses primeiros meses. 
Em plenária virtual, realizada no dia 05/01, a FENASPS aprovou um plano de lutas para 2021, que inclui a 
construção de uma greve dos trabalhadores e fortalecimento da unidade entre o conjunto dos trabalhadores e 
Fórum dos Servidores Públicos, Federais, Estaduais e das Estatais; 

 
Campanha e diálogo com a sociedade 
Uma das tarefas centrais para interromper esse projeto de destruição do setor público será buscar a ampliação 
do diálogo dos servidores com a sociedade. Uma campanha promovida pela CUT e apoiada também pela 
Condsef/Fenadsef e suas entidades filiadas, entre elas o SINDSEP-MG tem como objetivo principal superar a 
visão de que o servidor é “privilegiado”, como insistem em pregar o governo Bolsonaro e a mídia. "Para frear 
essa política ultraneoliberal que destrói direitos e ameaça a soberania nacional precisamos da unidade de toda 
a população que também e, principalmente, será diretamente afetada pelo fim do acesso a serviços essenciais", 
destaca Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação. "2021 será crucial para todos nós nessa 
tarefa", afirmou. 
#Nãoàreformaadministrativa 
#ForaBolsonaro   

 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh. 

 


