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

Cedidos da Conab conquistam direito de voto na eleição do Conselho de Administração 
A Fenadsef obteve uma importante vitória para os empregados cedidos da Conab ao conquistar o 
direito de voto para a escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração da 
Companhia, o CONSAD.  
Pelo regulamento original, esse direito não existia por isso ele foi reivindicado pela Fenadsef por 
meio do ofício nº 089/2021 à Presidência da Conab. Em resposta, a Diretoria da Conab deliberou, 
por unanimidade, em reunião realizada, em 27/05/2021, pela APROVAÇÃO do pedido da Fenadsef 
garantido o direito dos cedidos votarem nessa eleição.  
A decisão é importante para reforçar os laços de integração dos colegas cedidos ao conjunto do 
corpo funcional da Conab. Agora, é fundamental que todos e todas participem da eleição que será 
realizada por internet (é preciso ter senha e login atualizados) durante quatro dias, de 07 a 
10/06/2021.  

De 07 a 10 de junho – Vote nas eleições para o Conselho de 

Administração da Conab 
 

Quando o governo é pior que o vírus, a população se mobiliza na rua 
Brasileiros e brasileiras irão enfrentar o medo da pandemia do novo coronavírus no próximo 
sábado (29) em atos de rua em todas as regiões do país para dizer que o Brasil não suporta mais 
ter Jair Bolsonaro como presidente. Depois de um grande intervalo, imposto pela pandemia, o 
país decidiu que o silêncio não o acompanha mais. Protestos eclodirão nas capitais e interior dos 
diversos estados com bandeiras como a defesa do serviço público, a não aprovação da Reforma 
Administrativa, auxílio emergencial de 600 reais, direito à vacina para todas as pessoas, 
fortalecimento do SUS, contra a fome, por uma política de geração de emprego e renda, contra os 
cortes na educação e pela vida acima dos lucros dos empresários.  
Importante destacar que será obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social. Então é 
máscara no rosto, álcool na mão e luta por um Brasil justo para todos e todas! Em Minas Gerais 
estão confirmados atos em 35 cidades do interior tais como Alfenas, Bambuí, Barbacena, 
Caratinga, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itajubá, João Monlevade ,Juiz de 
Fora, Montes Claros, Ouro Preto, Poços de Caldas , Pouso MG, Teófilo Otoni, Uberaba 
Uberlândia , Varginha, entre outras. Em Belo Horizonte, a concentração acontece a 
partir das 10h, na Praça da Liberdade. 
Vamos às ruas por um país digno de se viver. Não aguentamos mais esta realidade. Todos os 
dias, temos de lidar com um novo absurdo deste governo. Com uma política que tem gerado 
mortes e o caos econômico. E chegamos a conclusão que quando o governo é pior que a 
pandemia, ele também pode matar mais que o vírus. Por isso, não podemos mais ficar em nossas 
casas neste momento de mobilização. Bolsonaro tem que ser posto para fora da Presidência. Uma 
nova força irá gritar e construir a esperança de um Brasil melhor para todos e todas.   
Desde que Bolsonaro assumiu a Presidência, no início de 2019, o Brasil recebe notícias diárias do 
desmonte de ministérios, órgãos, instituições e diversas políticas públicas, além de retrocessos aos 
direitos do povo trabalhador. Além disso, a política neoliberal implantada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, promoveu o desemprego, a miséria e a fome.  



Com a chegada da pandemia e a má vontade e a incompetência deste governo para lidar com a 
situação, o cenário de caos se instalou. Mas, mesmo depois de um ano e mais de 454 mil mortes, 
o governo segue contra o isolamento social e em defesa do tratamento precoce já comprovado 
como ineficaz.  
É um governo que está promovendo a matança em massa da população. E se não fizermos nada 
contra isso, muitos outros brasileiros e brasileiras irão morrer. É por esses e outros motivos pelos 
quais precisamos voltar às ruas.   
 

 
 

 
No dia 26/05, profissionais de Enfermagem realizaram uma carreata pelas principais ruas e 
avenidas de Belo Horizonte, para reivindicar a aprovação do Projeto de Lei nº 2564, que institui 
piso salarial nacional e jornada de 30 horas semanais para a categoria. A carreata terminou com 
um ato público na Praça da Estação.  O SINDSEP-MG esteve presente representado pelo diretor, 
José de Arimatéia. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
28/05 – Plenária Nacional dos (as) trabalhadores da Ebserh; 
https://us02web.zoom.us/j/88668405854?pwd=clFPRno2alJpT3VHMUdvQVpWaHpL
QT09 Senha: 362980 
31/05 – Assembleia Geral Extraordinária do SINDSEP-MG 
https://us02web.zoom.us/j/84250679942?pwd=RjJsV0lLUVZXK3ZVR3hkK3FGVkN3d
z09 
ID da reunião: 842 5067 9942 - Senha de acesso: 854949 

 

https://us02web.zoom.us/j/88668405854?pwd=clFPRno2alJpT3VHMUdvQVpWaHpLQT09
https://us02web.zoom.us/j/88668405854?pwd=clFPRno2alJpT3VHMUdvQVpWaHpLQT09
https://us02web.zoom.us/j/84250679942?pwd=RjJsV0lLUVZXK3ZVR3hkK3FGVkN3dz09
https://us02web.zoom.us/j/84250679942?pwd=RjJsV0lLUVZXK3ZVR3hkK3FGVkN3dz09


 

Atenção, servidores (as), do Ministério da Saúde 
Na próxima 2ª feira, dia 31/05, termina o prazo para a realização da 
avaliação de desempenho individual (ADI). Não haverá prorrogação do 
prazo.  
A diretoria do SINDSEP-MG enviou ofício ao Ministério da Saúde 
questionando o motivo da suspensão das gratificações em caso de não 
realização da avaliação.  
Portanto, o SINDSEP-MG orienta os (as) servidores (as): não percam o 
prazo! Procurem seus avaliadores e entrem no sistema pra saber como 
está a sua avaliação e, qualquer problema, entrem em contato com o 
Sindicato ou enviem email para priscila.moreira@saúde.gov.br. 
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