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Servidores do Parque de Exposições estão sem condições de trabalho
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Time do Sinserpu
fatura torneio

da Empav  

Sindicato firma convênio
com pousada
Maria Maria

Saúde do trabalhador 
é desamparada pela PJF 
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Com falta de profissionais e sem qualquer 

estrutura, em um prédio com infiltrações, 

mofo e rachaduras, o Departamento de 

Saúde do Trabalhador (Dsat) definha-se, 

deixando os trabalhadores desamparados. 
Vinculado à Secretaria da Saúde o 
departamento é  responsável por oferecer 
assistência médica e psicológica a pessoas 

com  problemas provocados pela atividade 

ocupacional. Mas sem psiquiatras, psicólogos 

e fisioterapeutas, o setor provoca demanda 

reprimida podendo gerar graves problemas 
sociais à cidade e aos municípios da região. 

Obras no segundo andar continuam paradas

Graves 
infiltrações

Abandono prejudica sistema elétrico

Degradação 
compromete prédio
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 Mais um ano se inicia e com ele a 

esperança de dias melhores. Acredito 
sinceramente que boas vibrações e desejos 
reais possam alterar os rumos do destino. 
Portanto, torço de coração por um ano 
vindouro mais justo, de paz e fraternidade.

 Muitas vezes, porém, o desejo esbarra em 

situações que independem da vontade 

própria, como a conjuntura econômica. 

Muitas vezes, a culpa das dificuldades 

econômicas recai no governo. Afinal, os 

jornais e a TV vinculam os problemas do dia-a-

dia aos comandos ou desmandos de Brasília.

O que os jornais e a TV pouco ou nada 

dizem é que muitas vezes o entrave encontra-

se mesmo em Brasília, mas em outras esferas. 

A crise que atravessamos hoje, por exemplo, é 

causada principalmente pelo conflito entre 

Executivo, Legislativo e Judiciário federais. É 

uma crise mais política que econômica. Os 

deputados federais e os senadores atuais são 

os mais conservadores dos últimos 40 anos. 

Isso significa que todos os projetos propostos 

pelo governo têm sido barrados. Assim, o país 

fica parado e a economia não deslancha. Com 

isso, o povo sofre as conseqüências.

A imprensa que apóia os opositores, 

de vez em quando traz informações valiosas 

para o entendimento político e a dificuldade 

econômica do país. A Folha de São Paulo, por 

exemplo, trouxe no dia 19 de dezembro 

último um dado que constata o que eu disse 

no parágrafo anterior. Ela informa que  “até 

março aliados de Cunha defendem que ele 

paralise projetos de interesse do governo na 

Câmara. O objetivo é gerar um cenário de caos 

que agrave o quadro da crise e que contribui 

para a queda da aprovação do governo e o 

fortalecimento de movimentos pró-

impeachement.” 

O que a oposição quer na verdade é 

derrubar o Governo para levar Aécio Neves à 

presidência, acabando com avanços sociais. 

Temos que lembrar, porém, que na 

democracia, a força maior é de cada um de 

nós. Quem elegeu deputados, senadores e 

Dilma Rousseff  foi a maioria do povo. 

Acreditando de coração em nossa força, seja 

na vida privada, na vida profissional ou na 

nossa participação cidadã, desejo a todos um 

Feliz 2016!    

               

      

Amarildo Romanazzi 
presidente do Sinserpu-JF
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O time do SINSERPU-JF sagrou-se 
campeão na disputa final do Torneio da Amizade, 
da Empav, no Tupynambás. O jogo aconteceu na 
manhã de sol do sábado, dia 12, sendo finalizado 
com a entrega de troféus às equipes vencedoras. 

O time do sindicato ganhou por 2 a 0 da 

equipe de Obras da Empav, com gols de Eduardo 

da Guarda Municipal e Melchizedek do HPS. Os 

troféus foram entregue à equipe do sindicato e 

também ao time de Obras que ficou em segundo 

lugar e da Poda de Árvores, em terceiro. 

  O diretor Irlan Pereira, não só ajudou na 

preparação do campeonato como também 

organizou a equipe do SINSERPU-JF, convocando 

jogadores associados com muitas qualidades que 

com isso trouxe o título para a entidade. “Só 

tenho a agradecer a toda diretoria do SINSERPU-

JF,  a comissão da Empav e acima de tudo a Deus 

por ter dado tudo certo”, disse Irlan.   O evento 

correspondeu ao 12º Torneio da Amizade, 

organizado pelo diretor de base do SINSERPU-JF 

e funcionário da Empav, João Batista Leonel 

(Batistão). O sindicato que sempre participou da 

competição este ano entrou como colaborador a 

pedido de Batistão. Parabéns ao time do 

SINSERPU-JF e a todas as equipes envolvidas. 

12º torneio da Empav 

Time do SINSERPU-JF é mais uma vez campeão 

   O SINSERPU-JF acabou de assinar 
convênio com o espaço, facilitando aos 
servidores a possibilidade de usufruir 
momentos de descanso e lazer. Os 
associados têm direito à usufruir de 
hospedagem, café da manhã, passeio a 
cavalo, piscina e muito mais com desconto 
de 30% na tabela abaixo:

diária para uma pessoa R$ 75;
diária para duas pessoas R$ 130;
diária para três pessoas R$ 190;
diária para quatro pessoas R$ 240.

Crianças de  6 a 11 anos R$ 45 e de até 5 

anos não pagam.  

  A pousada e o restaurante Maria Maria 

fica na Estrada de Caeté, s/n km 22, acesso 

pelo bairro Retiro Juiz de Fora. Telefone (32) 

98406-1719 (32) 98888-0710, (32) 3217-

3988. 

Associados aos SINSERPU-JF 
têm  de desconto 
na pousada Maria Maria

direito a 30%

    Em uma noite de encontros e alegria, os 
grupos de flauta e violão da Escola Madrigal 
apresentaram concertos de Natal no salão 
do SINSERPU-JF.  Músicas atuais e da 
tradição popular trouxeram momentos de 
descontração ao evento que contou com a 
presença de servidores e aposentados. A 
Escola Madrigal firmou convênio com o 
SINSERPU-JF para descontos em diversas 
atividades. A instituição  oferece  aulas de 
instrumentos diversos, além de reforço e 
acompanhamento escolar. O convênio 
prevê ainda a criação de um grupo de 

flautas e canto específico para aposentados 

associados na sede do sindicato. A Escola 

Madrigal fica na Rua Maria Eugênia 710 

casa 1 – Bairro Araújo. Telefone3222-9187 

ou 98820-7949.   

Violões e flautas encantam
servidores
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3Parque de Exposições

Categoria se dedica, mas sofre com a total ausência de condições de trabalho

Um espaço público que sempre esteve 
abandonado, hoje o Parque de Exposições 
encontra-se em perfeitas condições de uso, 
tanto em suas dependências quanto no entorno. 
Tanto capricho se deve a atuação, empenho e 

dedicação dos quatro servidores do Demlurb e 
de um funcionário da Empav que foram destaca-
dos para cuidar do setor. Já a Administração não 
tem o mesmo comprometimento. Como os 
demais servidores da PJF, os funcionários que ali 

trabalham não têm as mínimas condições de 
atuação. As ferramentas que  utilizam são precá-
rias e a eles faltam botas,  luvas e uniformes para 
a capina e limpeza dos bueiros. O Sindicato cobra 
a valorização desses profissionais. 

Bem cuidado, mas falta incentivo

Os quatro vigias do Parque de Exposi-

ções, que se revezam em pares na escala de 12 

por 36 de dia e à noite, também  sofrem com o 

descaso da Administração. O espaço da guarita 

chega a ser vergonhoso. Nos dias de chuva 

tudo alaga, e não há banheiro ou estrutura 

para aquecer alimentos. Ou seja, os trabalha-

Vigias do Parque também 
sofrem com descaso 

dores mais uma vez são esquecidos. “Condi-
ções de trabalho adequadas não é favor, é 
obrigação. Por isso, exigimos que a PJF cum-
pra com o seu dever de acabar com a precari-
edade nos ambientes de trabalho”, comenta 
o presidente do sindicato, Amarildo Roma-
nazzi.

É possível trabalhar 
neste local? 

‘‘Temos que valorizar o servidor’’, afirma Amarildo

Servidores fazem a sua parte, 
mas sem retorno da Prefeitura

O presidente da associação da Guarda Municipal convoca a categoria 
para assembleia no dia 7 de janeiro de 2016, às 19h, na sede do sindicato.  



4 Falta tudo

Sucateamento do DSAT agrava saúde do trabalhador

Descaso da Secretaria de 
Saúde pode gerar graves 
problemas sociais com 
trabalhadores doentes e 
desempregados
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Ambiente insalubre e sem profissionais

Prefeitura despreza departamento que acolhe vítimas de doença do trabalho

O descaso com a saúde na cidade não se limita à 
precariedade das UAPs e do HPS. Ela se estende a 
outras áreas, como o Departamento de Saúde do 
Trabalhador (Dsat). Vinculado à Secretaria de 
Saúde, o departamento é  responsável por 
oferecer assistência médica e psicológica a 
pessoas com  problemas provocados pela 
atividade ocupacional. Seus profissionais 
servidores são responsáveis por atender e 
avaliar a saúde do trabalhador, além de fazer 
notificação das doenças ocupacionais ao 
Ministério da Previdência.

 O setor, porém, encontra-se 

abandonado pelo município.  Como pode ser 

observado pelas fotos, o prédio está 

completamente descuidado. As obras no 

segundo andar iniciadas há 10 anos foram 

paralisadas em seguida e as instalações se 

deterioram. O imóvel apresenta infiltrações, 

mofo e rachaduras que se alastram por toda a 

parte.

Não bastasse isso, há falta de 

profissionais como psiquiatras, psicólogos e 

fisioterapeutas. A negligência do poder público 

afeta a todos trabalhadores da cidade e da 

TOTAL ABANDONO

SEM PROFISSIONAIS 

Errata: A tabela salarial publicada no mês passado no Jornal do SINSERPU-JF trouxe dados equivocados entre as letras G e J para os salários de 2016. 

Os reajustes reais serão os divulgados abaixo.

região que não conseguem  se tratar ou fazer 

notificações. 

 “A maioria dos 

problemas de saúde nesses setores está 

relacionada a assédio moral e a pressão 

psicológica. Assim profissionais da área são 

essenciais no departamento”, diz o presidente 

Amarildo Romanazzi. Diretor do Conselho 

Municipal de Saúde e do SINSERPU-JF, Antônio 

Carlos de Sant'Anna comenta que também os 

casos de doenças como Lesão por Esforço 

Repetitivo (LER) são muito comuns e não podem 

PRESSÃO PSICOLÓGICA 

ser acolhidos no Dsat por falta de profissionais.

 Sant'Anna  denuncia 

ainda outro absurdo: aparelhos novos de 

audiometria estão encaixotados, correndo o 

risco de estragar sem nunca terem sido usados 

por falta de especialistas. Os desmandos na 

saúde local prejudicam ainda os convênios com 

outras instituições. Um projeto com a UFJF, que 

previa a realização de fisioterapia para o 

trabalhador, foi paralisado. O sindicato cobrou 

posicionamento do município e encaminhará 

denúncia à Promotoria da Saúde.   

APARELHOS ENCAIXOTADOS

Campanha Salarial 

Sindicato convocará servidores para assembleia em janeiro 
Entramos em um novo ano e com ele 

a direção do SINSERPU-JF renova as  energias 

para encarar mais uma campanha salarial. 

Para definir a pauta de reivindicações que 

será levada às negociações com o Executivo, 

o sindicato convoca os servidores para uma 

assembléia em data e local a serem divulgados. 
Desta vez, os trabalhos começam mais cedo, 
devido à transferência da data-base do servidor 
para 1º de fevereiro. 

A transferência da data base para o início 
do ano foi uma reivindicação da categoria 

aprovada em assembleia do ano passado e 

negociada com a PJF. 

Durante as discussões ficou decidido 

que somente esse ano a data-base seria em 

fevereiro, passando para janeiro a partir de 

2017.

Conquista do servidor pela atual direção do SINSERPU-JF  entre janeiro de 2012 a janeiro de 2016

ANO

JAN-12

JAN-16

AUMENTO

451,84 497,04 546,73 601,42 661,55 727,68 800,45 880,47 968,55

A B C D E F G H I J

889,83 954,71 978,46 1.012,53

96,93% 92,08% 78,96% 68,35% 68,35% 68,36% 68,36% 68,37% 68,36% 68,36%

MÍNIMO

1.113,78 1.225,16 1.302,27 1.432,50 1.575,76

1.065,38

1.733,33

540,00

865,50

60,27%
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