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

Suspensas reuniões para negociar ACT 2020-2021 dos empregados da Ebserh 
A crise e as providências para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus vão afetar o processo 
de negociações do ACT 2020-2021 dos empregados da Ebserh. As reuniões com a empresa agendadas 
para os dias 3 e 7 de abril foram canceladas. Também fica em suspenso o processo de análise do dissídio 
coletivo do ACT 2019-2020 com a alteração da agenda do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A partir da 
homologação do ACT pelo TST, a empresa tem até 65 dias para pagar os retroativos aos empregados. A 
Condsef/Fenadsef irá consultar o TST sobre essa agenda, uma vez que o tribunal deverá manter trabalho 
remoto como recomendado a diversos outros setores. O isolamento social é a forma mais recomendada 
pelas autoridades em saúde para tentar conter a curva de contágio por covid-19 no Brasil e evitar o 
colapso no sistema de saúde. Empregados da Ebserh estão na linha de frente do combate ao vírus e 
seguem em trabalho intenso. 
A categoria compreende a gravidade do momento e manteve 100% das atividades no último dia 18, dia 
nacional de luta em defesa dos serviços públicos, contra as privatizações, por empregos e democracia. Os 
atos de rua cancelados em função das recomendações para evitar aglomerações deram lugar a um 
barulhaço das janelas de cidades de todo o Brasil. Além de criticar propostas apresentadas pelo governo 
que não dão qualquer segurança aos trabalhadores, ao contrário, propõe a redução de salários, a 
Condsef/Fenadsef e suas filiadas cobram a revogação imediata da emenda constitucional do 'teto de 
gastos' que congela investimentos públicos por 20 anos. 

 
INSS suspende atendimento das agências 

Por meio da Portaria nº 375/2020, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspende por 15 dias, o 
atendimento nas agências. A medida foi tomada como mais uma ação de conter o avanço do Covid-19 
(coronavírus) e preservar a saúde dos segurados.  
A fim de evitar aglomeração nas salas de espera das unidades, a portaria também restringe o acesso livre 
aos postos de atendimento. 
De acordo com o instituto, os segurados não precisam se deslocar até uma agência fixa para ter acesso 
aos serviços e solicitar benefícios. Basta acessar o MEU INSS ou ligar para a Central de Atendimento 135, 

que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.  
 

Promulgado artigo que protege IBGE, Embrapa e Fiocruz de contingenciamentos 
O presidente Jair Bolsonaro promulgou) artigo de lei que isenta de contingenciamentos orçamentários a 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entre outros órgãos federais. 
O artigo integra a Lei 13.957, de 2019, e havia sido originalmente vetado por Bolsonaro. O Congresso 
derrubou esse veto no início do mês, e o dispositivo será restaurado no texto da lei. Também ficará 
impedido o contingenciamento de verbas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e de ações de pesquisas e desenvolvimento 
agropecuário. 
A Lei 13.957 modificou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2020 (Lei 13.898, de 2019). 
Além de impedir a retenção de recursos para essas áreas — regra que vale apenas para este ano — a lei 
também tornou obrigatória a execução de emendas orçamentárias feitas pelas comissões do Congresso, da 
Câmara e do Senado. Outro trecho trazia a obrigatoriedade das emendas do relator-geral da Lei 
Orçamentária, mas esse dispositivo também foi vetado pelo presidente e, depois, mantido pelos 
parlamentares. 

 



IR: servidor que mudou de órgão em 2019 deve apresentar dois rendimentos na 
declaração 

Os servidores federais que mudaram de órgão durante o ano de 2019 deverão apresentar os dois 
comprovantes de rendimento, o atual e o do órgão extinto, no momento em que forem fazer as suas 
declarações de Imposto de Renda (IR). Todos os servidores da ativa, aposentados e pensionistas do 
Ministério do Trabalho (MTb) e da antiga Sudene, que estavam ligados ao Ministério do Planejamento, 
devem agir desta forma. Caso alguém já tenha feito a sua declaração deve apresentar uma  retificação 
com os dois rendimentos.  
Para ter acesso aos dois rendimentos, o servidor pode acessar o site do Sigepe (www.servidor.gov.br) e 
clicar na área ‘Sigepe Servidor e Pensionista’. Em seguida, deve colocar seu CPF e senha. Ao ingressar na 
sua página, o trabalhador deve clicar sobre as palavras 'Alterar' no lado direito superior. Em seguida, ele 

deve selecionar cada um dos vínculos e acessar os dados para a sua declaração.  
 

Durante isolamento social devido a Covid-19, SINDSEP-MG mantém atendimento 
remoto aos filiados! 

O SINDSEP-MG (Sede e Núcleos Regionais) continua fechado e com o atendimento presencial suspenso. 
Neste período em que o isolamento social é a principal arma contra a propagação da Covid-19, o SINDSEP-
MG mantém o atendimento aos seus filiados com plantões telefônicos. Veja abaixo os telefones dos 
diretores e funcionários do sindicato que estarão em plantão: 

 
E-mails:  
sorlopes@hotmail.com; priscila.sindsepmg@gmail.com; 
jonessindsepadm@gmail.com; arileitemenezes@gmail.com 
 
DIRETORES PLANTONISTAS:  

 Arimateia (Diretor/Imprensa) – (31) 98851-2403  

 Jussara Griffo (Diretora/Administração) – (31) 99112-6327 ou (61) 99979-7803  

 Rafael Campos (Diretor/Administração) – (31) 99444-0316  
 
SEDE/FUNCIONÁRIOS:  

 Jones Pinheiro (Administração) – (31) 99192-2613  

 Priscila Martins (Administração) - (31) 99377-5176  

 Soraia Lopes (Secretária Direção) - (31) 993475799  

 Cristina Fernandes (Cadastro) – (31) 99114-3136  

 Carla Cruz (Imprensa) - (31) 99112-9960  
 
NÚCLEOS/FUNCIONÁRIOS:  

 Núcleo Regional Central de Minas – Liliane – (38) 99160-0040  

 Núcleo Regional Norte de Minas – Débora - (38) 98827-0261  

 Núcleo Regional Noroeste de Minas – Fabiane - (38) 99137-8552  

 Núcleo Regional Zona da Mata – Olmira -(32) 98815-4550  

 Núcleo Regional Sul de Minas – Carol - (35) 99194-7154  

 Núcleo Regional Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba  – Maria Augusta - (34) 98845-0521  

 Núcleo Regional Leste de Minas – Fernanda – (38) 98823-3299  
 
JURÍDICO:  

 Dra. Maria Regina - sindsepmg.juridico@gmail.com; 
 Dr. Renato - renato@ferreirapimenta.com.br 
 WHAT’SAPP INSTITUCIONAL – (31) 99377-5176  
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