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Sai piso nacional dos
agentes de endemias

PÁGINA 4: garantia de campanha
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Sindicato cobra
reajuste. PJF garante IPCA

Parceria
beneficiará
aposentado

AMAC tem
mesmos benefícios

que PJF

SINSERPU-JF pede
agilidade na votação das
mensagens na Câmara

Após longa batalha, os agentes 

de combate a endemias, enfim, 

conquistaram o piso salarial garantido 

por lei federal conforme conquistado 

anteriormente pelos agentes de saúde. 

A partir de dezembro, a categoria passa 

a receber R$ 1.014, além da parcela 

correspondente do décimo terceiro. A 

reivindicação do piso integrou a pauta 

da Campanha Salarial 2015 e foi 

arduamente re iv indicada pelo  

SINSERPU-JF, Associação dos Agentes 

de Endemias e trabalhadores.

PÁGINA 3: orçamento 2016

ATENÇÃO associados: entre 21 de dezembro e 02 de fevereiro de 2016 a assessoria
jurídica do sindicato estará em recesso, retornando em 03 de fevereiro.
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2 EDITORIAL

Você associado, adora dançar, 
mas não encontra oportunidade 
para aprender ou exercitar seu 
talento? Seus problemas acabaram. 
O SINSERPU-JF promoverá mais um 
AULÃO DE DANÇAS no salão do 
sindicato com os professores da 
Estácio de Sá. O evento será no dia 21 
de novembro (sábado), das 8h30 às 
13h e será aberto a todos os 
sindicalizados com vagas limitadas. 
Os interessados devem procurar o 
diretor Tadeu José Vieira no 
SINSERPU-JF (Rua São Sebastião, 780 
– Centro), das 8h às 11h e das 13h às 
18h para se inscreverem. O sindicato 
já realizou três edições semelhantes 
nos meses anteriores e por conta do 
sucesso, o evento se repetirá. A 
atividade é uma extensão do curso 
de dança que acontece na entidade 
há um ano. Venha participar você 
também!

Aula de Dança
Mais uma maratona

 A luta sindical é dura e cansativa, 

mas o dever do sindicalista é encarar a 

realidade sem direito ao descanso. É com 

esse espírito que a direção do SINSERPU-

JF abraça a causa do servidor. O trabalho 

é incessante, porque em todo momento 

há uma exigência diferente. São causas 

coletivas, como empenho por novas 

conquistas e impedimentos de retirada 

de direitos, campanhas salariais, além 

das reivindicações individuais relativas às 

demandas das mais variadas natureza.
Como foi para isso que a direção 

fo i  e le i ta ,  não desanimamos e  
cumprimos com boa vontade nossa 
tarefa. Quando necessário, damos voz à 
categoria e a convocamos para aderir aos 
m o v i m e n t o s ,  c o m o  a c o n t e c e u  
recentemente na Empav. Devido ao 
empenho do sindicato e da classe 
trabalhadora, vencemos o primeiro 

round. O presidente/diretor financeiro 
da empresa caíram, mas o SINSERPU-JF 
continuará fiscalizando as condições de 
trabalho e as ações do atual comando.

Compete à direção cobrar mais 
atenção do Executivo e do Legislativo aos 
trabalhadores municipais e ficar atenta a 
possíveis manobras. Neste momento, 
reivindicamos a parceria dos vereadores 
para que aprovem com rapidez as 
mensagens em favor da categoria. É a 
nossa rotina lutarmos para que todos os 
itens acordados na mesa de negociações 
sejam cumpridos. Além disso, sempre 
exigimos da Administração o devido 
reconhecimento dos trabalhadores que 
diariamente dão o sangue para fazer de 
Juiz de Fora uma cidade melhor. 
Parabéns, servidores municipais. 

Presidente do SINSERPU-JF
Amarildo Romanazzi

Pelo feriado em 20 de novembro
Vinte de novembro é uma data 

significativa para toda comunidade afro- 

brasileira. É o Dia Nacional da Consciência 

Negra e Contra a Discriminação Racial.  É dia 

de celebrar a existência de Zumbi dos 

Palmares, símbolo da resistência dos negros 

escravizados no Brasil e da luta por direitos 

reivindicados por seus descendentes.

Solidário ao Movimento Negro 

Unificado (MNU), o SINSERPU-JF apóia o 

empenho da entidade em transformar o dia 

20 de novembro em feriado municipal. Sendo 

assim, a data na cidade será marcada pela 

reflexão e pelo reconhecimento da grande 

contribuição social, cultural, política e 

econômica dos negros para o Brasil.

Novo convênio busca
participação dos aposentados

Sindicato celebra parceria

O SINSERPU-JF firmou convênio 
com a Escola de Música Madrigal do Bairro 
Araújo (Zona Norte) com vistas a grandes 
projetos. A partir de dezembro, qualquer 
associado que se interessar por violão, 
teclado, flauta doce, violino, guitarra  e 
bateria terá desconto de 20% na escola. 
Também aqueles que quiserem prestar 
concurso para o Ifet ou o Colégio Militar  
terão o mesmo desconto.   
Bem-estar

As duas instituições ainda planejam 
a abertura de um curso de flauta 
específico para aposentados e um coral 
também direcionado a essa categoria.  De 
acordo com o presidente do SINSERPU-JF, 
Amarildo Romanazzi, o objetivo do 
projeto é contribuir para o bem-estar dos 
aposentados. “Sabemos que há uma 
grande parcela da categoria que se 
aposenta e não tem oportunidade de 
reencontrar os velhos amigos e se distrair. 
Com a oportunidade eles poderão 

aprender técnicas de canto e música e 
ainda fará novas amizades”, diz Amarildo.
Dia de orquestra

O projeto para os aposentados 
acontecerá a partir de janeiro de 2016, 
quando serão abertas as inscrições , além 
de definidos dias e horários das aulas que 
acontecerão no salão do SINSERPU-JF. 
Para selar o compromisso, haverá uma 
apresentação da Orquestra de Flautas da 
escola no dia 18 de dezembro, às 18h, na 
sede do sindicato. Você que é aposentado 
ou aposentada, não deve perder essa 
oportunidade.

Venha participar, confirme sua 
presença pelo telefone: 3215-1855. 

Inscrições até 20 novembro
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O SINSERPU-JF conta com a parceria dos vereadores 
para a aprovação imediata das mensagens do Executivo 
enviadas à Câmara. Os projetos são relativos a diversas 
conquistas da categoria. Entre elas, a correção da tabela 
salarial em novembro, que recompõe o triênio dos 
servidores, que na gestão passada ficou defasado desde a 
gestão passada. 

A outra conquista diz respeito à correção na lei do 
ticket alimentação, retroagindo de forma a corrigir 

distorções. Outra vitória é do pagamento de 8,17% 
conquistada na campanha salarial. A forma de pagamento 
será 3% em dezembro e a diferença para concluir o que foi 
acordado será paga em janeiro de 2016. 

O presidente do SINSERPU-JF Amarildo Romanazzi  
explica que o empenho dos vereadores na aprovação 
imediata das mensagens do Executivo é fundamental. “Só 
assim ficará legalmente oficializado o que ficou acordado 
nas negociações salariais.”

Sinserpu-JF conta com a Câmara para fechar Campanha

Atenção! Os convites para participação no evento 
deverão ser retirados no sindicato a partir do dia 19 de 
Novembro até o dia 22 de Dezembro de 2015.

·
(Não será estendido o prazo)

Quem poderá participar da festa: Associados do 
sindicato e seus dependentes.

· Quem são os dependentes: Esposo, esposa, 
filhos com idade até os 17 anos. Em caso de 
netos só serão liberados para aqueles que 
comprovem dependência financeira diretamente 
com o associado.

Maiores informações sobre a festa: www.sinserpujf.com.br

Vem aí em janeiro de 2016 mais uma Festa dos Associados do SINSERPU-JF

Audiência pública: sindicato  atento às previsões orçamentárias

SINSERPU-JF cobra reajuste para 2016

Alô pessoal da varrição, da capina e 
da oficina do Demlurb. Em janeiro de 
2016 a categoria receberá mais 10% no 
salário base. O percentual é relativo aos 
20% do adicional de participação em 
equipe conquistado na última campanha 
salarial.

A partir de fevereiro de 2016, o 

adicional de risco da categoria passa de 25% 

a 30%. Esta é mais uma conquista obtida 

com a luta conjunta entre trabalhadores, 

associação e sindicato.

Sindicato sempre de olho no lance

Adicional do Demlurb sai em
janeiro de 2016

Atenção Guardas Municipais:
adicional de risco terá reajuste

O presidente do SINSERPU-JF Amarildo Romanazzi 
cobrou direitos da categoria durante a explanação da 
previsão orçamentária 2016. O evento aconteceu no último 
dia 12, na Câmara, e contou com a participação dos 
representantes da PJF. Questionada pelo sindicato sobre a 
previsão de gastos com pessoal, a secretária de 
Planejamento e Gestão, Elizabeth Jucá informou que dentro 
da peça orçamentária trabalha-se com o IPCA. 
Empav & Plano de Saúde

Entre as várias reivindicações feitas pelo sindicato 
algumas delas foi o aporte financeiro para a Empav e a 
previsão de recursos para o Plano de Assistência ao Servidor 
(PAS).

Quanto aos recursos destinados à Empav, o secretário 
de Governo, José Sóter de Figueirôa lembrou que a empresa 
é prestadora de serviços. “Há um estudo em andamento 
prevendo o aporte para restabelecer a ordem financeira da 
empresa”, disse o secretário.

Com relação ao PAS, a secretária de Planejamento 
garante que há análises não só para dar continuidade aos 
serviços, como para melhorar o seu funcionamento. As 
indagações à PJF foram feitas pelo diretor Wilson Mattos 
além do presidente Amarildo.
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Agentes de endemias passam a
receber piso em dezembro

Vitória: luta do SINSERPU-JF, Associação e trabalhadores rende frutos

A partir de dezembro deste ano, os 

agentes de combate a endemias  receberão 

o tão esperado piso salarial, no valor de 

R$1.014. Um direito garantido pela Lei 

Federal 12.994, sancionada em 2014, a 

implantação do piso em Juiz de Fora se dará 

graças à luta do SINSERPU-JF, da Associação 

dos  Agentes  de  Endemias  e  dos  

trabalhadores. 
A reivindicação do piso para ACS e 

ACE integram a pauta da Campanha Salarial 
2015. O tema foi alvo de cobranças da 
direção da entidade em diversas reuniões 
com representantes da PJF, durante as 
negociações e após o seu fechamento. “O 
sindicato pressionou enquanto a Prefeitura 
não regularizou a situação. Cobramos da 
secretária de Administração e Recursos 
H u m a n o s ,  A n d ré a  G o re s ke  e  d o  
subsecretário de Saúde, Rodrigo Almeida”, 

recorda-se o presidente do sindicato, 
Amarildo Romanazzi.

Décimo terceiro
O anúncio oficial da vitória dos 

trabalhadores aconteceu no dia 22 de 
outubro. Em solenidade, o prefeito Bruno 
Siqueira assumiu o compromisso de cumprir a 
lei. Seguindo os trâmites legais, o projeto, será 
encaminhado à Câmara Municipal para ser 
aprovado. Em dezembro o piso será pago 
inclusive com a parcela correspondente do 
décimo terceiro.

Outras cobranças
No encontro, o presidente do 

sindicato, Amarildo Romanazzi, renovou 
outras reivindicações dos agente de 
endemias. Entre as cobranças está o 
pagamento do retroativo do piso à data a lei 
de sua implantação. Em público, o prefeito 
assumiu o compromisso do repasse, desde 

que o Ministério da Saúde encaminhe os 
recursos.   

 EPI e regulamentações
O presidente do SINSERPU-JF 

reivindicou ainda a regulamentação da lei do 
cargo de supervisão. “Ela existe na prática e na 
lei, que, no entanto, ainda não foi 
r e g u l a r i z a d a ”,  d i s s e  A m a r i l d o .  O  
fornecimento dos Equipamentos de Proteção 
Individuais (EPIs) foi outra cobrança. O 
subsecretário de saúde Rodrigo Almeida 
garantiu a entrega do material em curto 
espaço de tempo.

Novo Centro de Apoio 
Amari ldo destacou também a 

urgência de uma nova sede de apoio, uma vez 
que a atual encontra-se em situação muito 
precária. Ele defendeu também melhor 
assistência logística para as equipes em 
campo, uma vez que os trabalhadores não 
possuem banheiros ou local para lanches. O 
subsecretário de saúde lembrou sua visita 
recente em campo e reconheceu as 
deficiências por parte da Secretaria de Saúde. 
Rodrigo se compromete a solucionar os 
problemas em curto espaço de tempo. 

Adicional de insalubridade 
Outra reivindicação feita pelo 

presidente do sindicato durante a solenidade 
foi o urgente pagamento do adicional de 
insalubridade aos profissionais que não 
receberam a diferença. Os representantes da 
Administração garantiram a correção da 
irregularidade. “O sindicato estará atento 
para que todos os compromissos firmados 
verbalmente sejam cumpridos na prática. 
Continuaremos de olho ”, diz o presidente.

AMAC tem reajuste e benefícios iguais aos da PJF
O s  f u n c i o n á r i o s  d a  A M A C  

aprovaram a contraproposta da PJF relativas 

às negociações salariais 2015. O Executivo 

ofereceu 3% em dezembro e a diferença 

para se alcançar 8,17% em janeiro de 2016. 

Os índices são os mesmos oferecidos aos 

servidores municipais. 
Os trabalhadores da associação 

tiveram ainda reajuste de 14,29% no cartão 

alimentação, retroativo a julho de 2015. De 
acordo com o presidente do SINSERPU-JF, 
Amarildo Romanazzi, os demais pontos da 
pauta estão sendo discutidos entre sindicato 
e direção da AMAC.

Plano de saúde
O presidente do sindicato Amarildo 

Romanazzi informou que o Executivo 
garantiu a permanência dos funcionários da 

AMAC no Plano de Assistência à Saúde (PAS) 
do servidor. Na última reunião entre 
sindicato e PJF, Amarildo alegou que durante 
as reuniões do conselho gestor do PAS 
re p re s e nta nte s  d a  a d m i n i s t ra çã o  
defenderam a exclusão da AMAC do plano, 
por falta de repasses financeiros. “A PJF, no 
entanto, assegura que não há intenção de 
tirar os funcionários da associação do 
plano”, disse Amarildo.

Categoria, sindicato e associação cobram mais benefícios
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