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

Presidente da Funasa delibera a retomada das atividades presenciais 
No dia 30/12, a Funasa divulgou uma edição extra do Boletim interno de n°052, em que cita a PORTARIA Nº 
6125, de 29 de dezembro de 2020, que delibera e define as formas de retorno ao trabalho presencial dos 
servidores do Ministério da Saúde e Funasa.  
A portaria toma como base a Instrução Normativa SEGEP/ME nº 109, de 29 de outubro de 2020, que 
estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – 
SIPEC - para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. 
Tendo em vista que o Brasil atinge hoje, 08/01, a marca de mais de 200 mil mortos em decorrência do COVID-
19, sendo muito destes casos, servidores públicos federais, é, no mínimo, irresponsabilidade da Funasa exigir a 
retomada do trabalho presencial neste momento.  
O SINDSEP-MG é contra o retorno presencial, principalmente porque as atividades podem ser realizadas de 
forma remota, garantindo maior segurança à saúde do trabalhador. O sindicato reitera ainda que vai tomar 
todas as medidas necessárias para impedir o retorno dos servidores ao trabalho presencial. Para nós, a saúde e 
a integridade física dos trabalhadores vem em primeiro lugar. Os servidores públicos, por mais que sejam 
atacados e taxados pelo próprio governo e pela mídia, se mostraram essenciais durante a pandemia, em todos 
os setores. Os trabalhadores da Funasa são essenciais, mas é preciso de responsabilidade por parte do governo 
e dos órgãos, para que haja protocolos de retorno que garantam a integridade de servidores, para que não se 
percam mais vidas.  
 

Servidores reforçam luta contra regulamentação da grilagem de terras no Brasil 
A Condsef/Fenadsef e a Cnasi-AN farão uma reunião virtual com servidores do Incra no próximo dia 19/01. No 
dia 07/01, representantes das entidades discutiram em Brasília, a necessidade de articular um movimento 
unificado contra a portaria conjunta que retira função pública do Incra e terceiriza atribuições de regularização 
fundiária dando maior poder a grileiros. Deputados se uniram para apresentar uma ação popular pedindo a 
anulação imediata da portaria publicada pelo titular da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio 
Nabhan Garcia, e o presidente do Incra, Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho. 
A portaria institui o "Programa Titula Brasil", que repassa atribuições da autarquia para os municípios, 
facilitando a titulação de terras e a legalização da grilagem. Em alerta amplamente divulgado pela imprensa, a 
Cnasi-AN destacou que isso vai "impedir novos projetos de assentamento da reforma agrária, novas 
regularizações de territórios quilombolas, novas áreas indígenas e novas áreas de preservação ambiental". A 
decisão do governo é considerada inconsequente e desastrosa para a democratização de acesso a terra e para 
o meio ambiente. Na ação, os parlamentares chamam a portaria de "nula, ilegal e imoral". 
 
Incra público e forte 
Condsef/Fenadsef e Cnasi-AN devem debater com a categoria ações para fortalecer a luta em defesa de um 
Incra público e forte com respeito à Constituição Federal. "Deveriam fortalecer o Incra, viabilizar boas 
condições de trabalho aos servidores, gestão qualificada e orçamento apropriado", destacou a direção da Cnasi-
AN ao fazer a denúncia sobre as consequências do "Titula Brasil".  
Detalhes do encontro dos servidores do Incra devem ser discutidos no Conselho Deliberativa de Entidades 
(CDE) da Confederação que acontece dia 13/01. 
 

O SINDSEP-MG está em luto pelas mais de 200 mil mortes provocadas pela Covid-19 
O Brasil atingiu hoje, 08/01, o triste número de 200 mil mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus. 
Não bastasse, estamos sem vacinação e prestes a alcançar os piores números do contágio da Covid-19. 
Enquanto isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma que não pode fazer nada, porque o país 
estaria quebrado, e ameaça um golpe de Estado.  



 
O Brasil já tem vacina. O Governo de São Paulo e o Instituto Butantan confirmaram, nessa quinta, 07/01, que a 
vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com a biofarmacêutica Sinovac Life Science atingiu índice 
de eficácia de 100% para casos graves e moderados. O estudo clínico realizado no Brasil contou com a 
participação de 12,4 mil profissionais de saúde voluntários em 16 centros de pesquisa. 
 
Atrasos e mortes 
Depois de uma briga política de meses, entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, que só adiou 
o início da vacinação e aumentou o número de casos e mortes, o Governo Federal acaba de ceder às pressões 
e anunciou um contrato para compra de 100 milhões de doses de vacina do Instituto Butantan. Em outubro do 
ano passado, Bolsonaro afirmou que o governo Federal não iria comprar a CoronaVac e mandou cancelar um 
protocolo de intenções de compra firmado entre o Ministério da Saúde e o Butantan. O presidente também 
desestimulou o uso de qualquer vacina em lives e redes sociais, provocando medo em uma parcela significativa 
da população. Enquanto isso, mais de 50 países já vacinam suas populações.   
Agora, depois de muita pressão dos movimentos sociais, políticos de esquerda, imprensa e sociedade em geral, 
o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o acordo com o Butantan prevê fornecimento, até abril, de 
46 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e de outras 54 milhões de doses até o fim do ano. Ou seja, 
menos da metade dos brasileiros. Como não existe um plano de vacinação em massa, não se sabe se essas 
pessoas serão mesmo vacinadas até o final de 2021. E os outros 109,5 milhões de brasileiros?  
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh 

 

 

Atenção, filiados (as), 
Atendendo a publicação do Decreto Nº 17.523, de 07 de janeiro de 2021, emitido pelo Prefeito Alexandre Kalil, 
hoje 08/01/2021, que SUSPENDE POR TEMPO INDETERMINADO as atividades comerciais de Belo 
Horizonte em função da propagação da pandemia decorrente da COVID-19, a Diretoria Colegiada do SINDSEP-
MG, deliberou por FECHAR a sede do sindicato (localizada à Rua Curitiba, 689 – 12º andar, Centro, Belo 
Horizonte, Minas Gerais); e os Núcleos Regionais: Zona da Mata (Juiz de Fora); Noroeste de Minas (Paracatu); 
e Central de Minas (Curvelo). Desta forma, os ATENDIMENTO(S) SERÃO FEITOS REMOTAMENTE/HOME 
OFFICE a partir do dia 11 de janeiro de 2021 (segunda- feira), nesses locais: 
 
ZONA DA MATA: (Secretária: Olmira) – 09h às 12h e 13h às 18h, telefones: (32) 98815-4550; e (32)99127-
3618; E-mail: nucleozonadamata@gmail.com 
 
NOROESTE: (Secretária: Fabiane) - 08h às 12h e 13h às 17h, telefone: (38)988272490; E-mail: 
noroeste@sindsepmg.org.br 
 
CENTRAL DE MINAS: (Secretária: Liliane) - 09h às 12h e 13h às 18h, telefone: (38) 98827-0683; E-mail: 
central@sindsepmg.org.br 
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OBSERVAÇÃO: Os demais Núcleos Regionais (Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Norte de Minas, Leste de 
Minas e Sul de Minas) continuarão com atendimento normal, salvo se o município onde estão localizados 
emitirem “DECRETOS” com o fechamento do comércio e mantendo as atividades essenciais. 
 
NÚCLEO REGIONAL NORTE DE MINAS (Débora) - 08h às 12h e 13h às 17h - (38) 98827-0261 - 
norte@sindsepmg.org.br 
 
NÚCLEO REGIONAL SUL DE MINAS (Herica) – 08h às 12h e 13h às 17h - (35) 98817-3612 -  
sul@sindsepmg.org.br 
 
NÚCLEO REGIONAL TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANAÍBA (Maria Augusta) – (34) 98845-0521 - - 
triangulo@sindsepmg.org.br 
 
NÚCLEO REGIONAL LESTE DE MINAS (Fernanda) – 07h30 às 12h e 13h às 16h30 - (33) 98823-3299 
leste@sindsepmg.org.br 
 
DIRETORIA: 
Jussara Griffo (Diretora/Administração) – (31) 991126327; 
Rafael Campos (Diretor/Administração) – (31) 99444-0316; 
Soraia Lopes (Secretária) – 09h às 12h e 13h às 18h, telefone: (31) 993475799 - soraia@sindsepmg.org.br 
 
CADASTRO: 
Cristina – 09h às 12h e 13h às 18h – (31) 99114-3136 – Email: cadastro@sindsepmg.org.br 
 
DEPARTAMENTO JURÍDICO  
As atividades do setor jurídico seguem sendo desempenhadas em Home Office através do e-mail 
juridico@sindsepmg.org.br e pelo WHATSAPP 0800-2831033 das 8h às 17h (de segunda à sexta feira). 
 
ASSESSORIA FERREIRA PIMENTA 
O plantão dos advogados Renato Pimenta ou Michele Ribeiro será realizado normalmente às segundas-feiras, 
através dos telefones (31) 99851-1139, de 13h as 17h; E-mails renato@ferreirapimenta.com.br ou 
michele@ferreirapimenta.com.br; Os plantões também poderão ser realizados através de videoconferência pela 
plataforma zoom; porém será necessário agendamento prévio com Priscila Martins no telefone (31)99377- 
5176. 
 
ASSESSORIA AROEIRA BRAGA 
Os atendimentos agendados serão realizados após o recesso forense (21/12/2020 a 21/01/2021). 
Posteriormente será informado o calendário com a data de início dos atendimentos 
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