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Belo Horizonte, 10 de março de 2022. 
 
 
À SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, na 
pessoa da Exma. Secretária de Estado Luísa Cardoso Barreto 
 
 
 Pela presente, o SINDICATO DOS FISCAIS AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS 
E FISCAIS ASSISTENTES AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS – 
SINDAFA/MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o número 
09.654.258/0001-86, com sede em Belo Horizonte, na Rua Rio de Janeiro, 462 – Sala 
2.213 – Centro – CEP 30.160-809; por sua presidente ao final firmada; notifica a 
SEPLAG que a categoria profissional dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes 
Agropecuários vinculados ao IMA – INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, 
decidiu, em assembleia extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2022, 
restabelecer a greve suspensa em 20 de março de 2020 caso a rodada de 
negociações com os representantes da Administração Direta e do IMA realizada na 
data de 17 de fevereiro restasse infrutífera. 
 
 Como a pauta de reivindicações da categoria profissional não foi atendida e 
não há perspectiva de avanço nas negociações, fica o ESTADO DE MINAS GERAIS, 
através da SEPLAG notificado de que os fiscais agropecuários estaduais e os fiscais 
assistentes agropecuários estaduais realizarão uma paralisação geral das atividades 
no dia 17 de março de 2022 (quinta-feira). 
 
 Os interesses que serão defendidos através da paralisação são: 
 
1) Publicação imediata do Decreto de redução do VT da GEDIMA para 50% 
retroativo a janeiro de 2016, conforme acordo firmado em 2015. 
 
2) Redução do VT da GEDIMA para 0% (extinção total do fator redutor) na mesma 
data de publicação do Decreto. 
 
 Por oportuno, o SINDAFA/MG se coloca à disposição para negociar a 
manutenção da prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da população. 
 
 Sendo o que resta, colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
 
 Atenciosamente. 

 
Priscila Gonçalves Dias Presotti 
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Belo Horizonte, 10 de março de 2022. 
 
 
Ao Instituto Mineiro de Agropecuária, na pessoa de seu Diretor-Geral Thales Almeida 
Pereira Fernandes 
 
 
 Pela presente, o SINDICATO DOS FISCAIS AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS 
E FISCAIS ASSISTENTES AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS – 
SINDAFA/MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o número 
09.654.258/0001-86, com sede em Belo Horizonte, na Rua Rio de Janeiro, 462 – Sala 
2.213 – Centro – CEP 30.160-809; por sua presidente ao final firmada; notifica o IMA 
que a categoria profissional dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes 
Agropecuários vinculados a esta r. Autarquia, decidiu, em assembleia extraordinária 
realizada em 11 de fevereiro de 2022, restabelecer a greve suspensa em 20 de março 
de 2020 caso a rodada de negociações com os representantes da Administração 
Direta e do IMA realizada na data de 17 de fevereiro restasse infrutífera. 
 
 Como a pauta de reivindicações da categoria profissional não foi atendida e 
não há perspectiva de avanço nas negociações, fica o IMA notificado de que os fiscais 
agropecuários estaduais e os fiscais assistentes agropecuários estaduais realizarão 
uma paralisação geral das atividades no dia 17 de março de 2022 (quinta-feira). 
 
 Os interesses que serão defendidos através da paralisação são: 
 
1) Publicação imediata do Decreto de redução do VT da GEDIMA para 50% 
retroativo a janeiro de 2016, conforme acordo firmado em 2015. 
 
2) Redução do VT da GEDIMA para 0% (extinção total do fator redutor) na mesma 
data de publicação do Decreto. 
 
 Por oportuno, o SINDAFA/MG se coloca à disposição para negociar a 
manutenção da prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da população. 
 
 Sendo o que resta, colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
 
 Atenciosamente. 

 
Priscila Gonçalves Dias Presotti 

 
SINDAFA-MG 
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Belo Horizonte, 10 de março de 2022. 
 
 
À SEAPA – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na pessoa 
da Exma. Secretária de Estado Ana Maria Soares Valentini 
 
 
 Pela presente, o SINDICATO DOS FISCAIS AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS 
E FISCAIS ASSISTENTES AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS – 
SINDAFA/MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o número 
09.654.258/0001-86, com sede em Belo Horizonte, na Rua Rio de Janeiro, 462 – Sala 
2.213 – Centro – CEP 30.160-809; por sua presidente ao final firmada; notifica a 
SEPLAG que a categoria profissional dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes 
Agropecuários vinculados ao IMA – INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, 
decidiu, em assembleia extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2022, 
restabelecer a greve suspensa em 20 de março de 2020 caso a rodada de 
negociações com os representantes da Administração Direta e do IMA realizada na 
data de 17 de fevereiro restasse infrutífera. 
 
 Como a pauta de reivindicações da categoria profissional não foi atendida e 
não há perspectiva de avanço nas negociações, fica o ESTADO DE MINAS GERAIS, 
através da SEPLAG notificado de que os fiscais agropecuários estaduais e os fiscais 
assistentes agropecuários estaduais realizarão uma paralisação geral das atividades 
no dia 17 de março de 2022 (quinta-feira). 
 
 Os interesses que serão defendidos através da paralisação são: 
 
1) Publicação imediata do Decreto de redução do VT da GEDIMA para 50% 
retroativo a janeiro de 2016, conforme acordo firmado em 2015. 
 
2) Redução do VT da GEDIMA para 0% (extinção total do fator redutor) na mesma 
data de publicação do Decreto. 
 
 Por oportuno, o SINDAFA/MG se coloca à disposição para negociar a 
manutenção da prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da população. 
 
 Sendo o que resta, colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
 
 Atenciosamente. 

 
Priscila Gonçalves Dias Presotti 

 
SINDAFA-MG 
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Belo Horizonte, 10 de março de 2022. 
 
 
Ao Governo do Estado de Minas Gerais, na pessoa do Exmo. Governador Romeu 
Zema Neto 
 
 
 Pela presente, o SINDICATO DOS FISCAIS AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS 
E FISCAIS ASSISTENTES AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS – 
SINDAFA/MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o número 
09.654.258/0001-86, com sede em Belo Horizonte, na Rua Rio de Janeiro, 462 – Sala 
2.213 – Centro – CEP 30.160-809; por sua presidente ao final firmada; notifica a 
SEPLAG que a categoria profissional dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes 
Agropecuários vinculados ao IMA – INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, 
decidiu, em assembleia extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2022, 
restabelecer a greve suspensa em 20 de março de 2020 caso a rodada de 
negociações com os representantes da Administração Direta e do IMA realizada na 
data de 17 de fevereiro restasse infrutífera. 
 
 Como a pauta de reivindicações da categoria profissional não foi atendida e 
não há perspectiva de avanço nas negociações, fica o ESTADO DE MINAS GERAIS, 
através da SEPLAG notificado de que os fiscais agropecuários estaduais e os fiscais 
assistentes agropecuários estaduais realizarão uma paralisação geral das atividades 
no dia 17 de março de 2022 (quinta-feira). 
 
 Os interesses que serão defendidos através da paralisação são: 
 
1) Publicação imediata do Decreto de redução do VT da GEDIMA para 50% 
retroativo a janeiro de 2016, conforme acordo firmado em 2015. 
 
2) Redução do VT da GEDIMA para 0% (extinção total do fator redutor) na mesma 
data de publicação do Decreto. 
 
 Por oportuno, o SINDAFA/MG se coloca à disposição para negociar a 
manutenção da prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da população. 
 
 Sendo o que resta, colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
 
 Atenciosamente. 
 

Priscila Gonçalves Dias Presotti 
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AVISO DE PARALISAÇÃO 
 
 
O SINDICATO DOS FISCAIS AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS E FISCAIS 
ASSISTENTES AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS – 
SINDAFA/MG, em conformidade com o artigo 13 da Lei 7.783/89 (Lei 
de Greve), informa a população em geral e aos usuários dos serviços 
do IMA – INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, que a categoria dos 
Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários realizará 
uma paralisação geral das atividades no dia 17 de março de 2022 
(quinta-feira), conforme deliberação ocorrida em assembleia geral da 
categoria do dia 11 de fevereiro de 2022. 
 
 
Belo Horizonte, 10 de março de 2022. 
 
 
 

SINDICATO DOS FISCAIS AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS E FISCAIS 
ASSISTENTES AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS 

SINDAFA/MG 
 

Priscila Gonçalves Dias Presotti 
 

- Presidente - 
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