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

  

NOTA URGENTE 

 

SINDSEP-MG suspende os atendimentos presenciais na Sede e Núcleos 
Regionais 

Em decorrência da “pandemia de Coronavírus”, a Diretoria Colegiada do SINDSEP-MG, com intuito de 
cumprir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a qual estabelece as orientações 
aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública – SIPEC, quanto às 
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), deliberou por SUSPENDER 
TEMPORARIAMENTE OS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS na Sede e nos Núcleos Regionais, 
até o dia 23/03/2020 (segunda-feira), como medida de prevenção.  
Após essa data (23/03), a Diretoria Colegiada do SINDSEP-MG irá “avaliar a situação” e a partir das 
orientações da OMS, determinará sobre o possível “retorno do atendimento ao público presencial”, 
tanto na Sede, quanto nos Núcleos Regionais.  
Desta forma, comunicamos que o SINDSEP-MG irá prestar atendimento em regime de plantão, via e-
mails e telefones. Confira:  
 
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  
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 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) 9.9377-5176  
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