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Torneio da EMPAV 
entra no seu

12º ano

Agentes Comunitários
de Saúde ganham

ação judicial

Projeto educativo
de auxiliares

é sucesso

Dia 30 de janeiro é data para se reservar na 
agenda do servidor associado. É dia da 
grande festa produzida pelo SINSERPU-JF. 
Como na última edição, o evento será no 
Parque de Exposições, das 14h às 22 h. Os 
convidados serão brindados com o que há de 
melhor em uma boa festa: música boa para 
dançar e curtir, bom papo, além de comida e 
bebida de primeira qualidade.

 No palco os artistas 
Renan & Christiano vão sacudir a galera. O 
público terá ainda a oportunidade de ver a 
apresentação do grupo de dança de 
servidores que há um ano ensaiam na sede 
do SINSERPU-JF.

 O sindicato convocou uma 
equipe de segurança para garantir a 
tranqüilidade de todos no evento. E 
diferentemente da PJF e das demais 
empresas abre para que os familiares 
também participem da festa. Podem 
participar o cônjuge, os filhos até 17 anos e 
os netos comprovadamente dependentes. 
Para garantir a alegria da criançada, a festa 
terá pula-pula, escorregador, piscina de 
bolinha, algodão doce, pipoca, entre outras 
gostosuras.
  Os interessados na festa deverão retirar 
seus convites até o dia 22 de dezembro na 
sede do SINSERPU-JF (Rua São Sebastião, 
780 - Centro), das 8h às 18h. Outras 
informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: 3215-1855.    

RENAN & CHRISTIANO

FESTA FAMILIAR

A alegria 
está  de volta 

Entre 21 de dezembro e 2 de fevereiro de 2016, a assessoria jurídica do sindicato estará em recesso, retornando em 3 de fevereiro.
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O ano de 2015 pode ser resumido em 

uma palavra: dificuldade. Foi assim na 
campanha salarial, na economia, na política e 
nas relações humanas como um todo. Embora 
todos tivéssemos iniciado o período com 
desejos sinceros de amor, solidariedade e 
esperança, não foi o que experimentamos ao 
longo dos 365 dias. Onde erramos?

Difícil apontar algumas causas, 
porque se desmembrarmos cada uma das 
crises veremos que suas origens tem muitas 
motivações. Porém, as principais delas podem 
ser resumidas aqui: ambição desmedida e 
egoísmo. 

Assim, enquanto olharmos só para o 
próprio umbigo, querendo mais poder e lucro 
nos esquecendo que somos parte do todo, 
tudo ficará pior. Isso vale tanto para os donos 
do poder quanto para as pessoas comuns. 
Erramos, então, quando nos deixamos ser 
seduzidos pelos nossos próprios interesses. É 
essa forma de pensamento chamada 
neoliberalismo que determina os nossos 

valores hoje, mas devemos ser críticos para 
não sermos hipócritas. O hipócrita é aquele 
que comemora o Natal pelo nascimento de 
Jesus, deseja amor, solidariedade e 
esperança, mas no dia-a-dia só pensa em se 
dar bem, é corrupto e destila ódio ao que lhe é 
diferente. 
 O rompimento da barragem em 
Mariana é um exemplo da ganância por lucro 
e poder bem aos moldes do neoliberalismo. 
Sorte que nessas horas ainda vemos atos de 
solidariedade na sociedade civil. Devemos 
lembrar, no entanto, que enquanto 
estivermos conformados com as injustiças 
que nos assaltam todos os dias estaremos no 
máximo apagando incêndios e não 
promovendo amor,  sol idar iedade e 
esperança. Boas festas e Feliz 2016.

Amarildo Romanazzi 
presidente do Sinserpu-JF

EDITORIAL

Vem chegando o verão e o 
Tupynambás já está de portas abertas para 
p ro p o rc i o n a r  l a ze r  e  a l e g r i a  a o  
sindicalizados e aos seus familiares. O 
servidor sindicalizado que ainda não é 
associado ao clube e quer frequentar suas 
dependências deverá apresentar a sua 
senha “Eu sou a prefeitura” ao sindicato 
para o desconto de uma taxa de R$ 10/ mês, 
válida para toda a família. O SINSERPU-JF 
funciona na Rua São Sebastião 780, Centro, 
das 8h às 18h. Informações sobre o 
Tupynambás podem ser obtidas na 
secretaria do clube pelo telefone (32)3211-
9022. Abaixo as atividades oferecidas:

R$ 2 sócio e R$ 12 não sócio
Quarta e Sexta, das 17h às 22h

Sábado, das 16h às 22h
 

R$ 2 sócio e R$ 12 não sócio
Quinta-feira, das 17h às 21h

R$ 25 sócio e R$ 50 não sócio
 

Podendo trazer até 20 convidados não 
sócios. Agendamento com antecedência 

mínima de 72 horas pelo telefone 
32119022.

 

2 fotos 3x4; cópia da identidade, 
CPF, comprovante de residência, certidão 
de casamento.  2 fotos 3x4; 

cópia identidade e CPF. Consideram-se 
como dependentes o cônjuge ou 

companheiro, filhos e netos tutelados até 
18 anos ou ate 24 caso esteja cursando 

faculdade (com comprovação)
 

Exame médico R$ 8, aos sábados e 
domingos, das 9h às 12h. Não fornecemos 

2ª via do exame médico

 SAUNA MASCULINA

SAUNA FEMININA

 

NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA

CHURRASQUEIRA GRATUITA PARA SÓCIOS

DOCUMENTAÇÃO PARA ASSOCIAR-SE

CARTEIRINHA R$ 6 

Titular: 

Dependentes:

Jogos da Empav chegam ao 12º ano  
Torneio da Amizade

“O 12º torneio Empav é uma brincadeira 
dos funcionários que já dura quase 12 anos”, 
conta o diretor de base do SINSERPU-JF, João 
Batista Leonel (Batistão), idealizador dos jogos. 
O sindicato sempre foi chamado a participar da 
competição e neste ano ajudamos na 
organização à convite do Batistão.   

DISPUTA FINAL As duas partidas de terceiro e 
quarto lugares será disputada entre Poda de 
árvores X Empreiteira da Cesama, já o primeiro e 
segundo lugares será disputado entre Obra da 
Empav X SINSERPU-JF. Os jogos acontecem no 
Clube Tupynambás, no dia 12 de dezembro a 
partir das 8 horas com encerramento às 11 horas.

EXPEDIENTE JORNAL DO SINSERPU-JF

Sede: Rua São Sebastião, 780 - Centro
CEP: 36015 - 410 

Juiz de Fora - Minas Gerais
Tel.: (32) 3215 -1855

E-mail: sinserpujf@yahoo.com.br 
Site: www.sinserpujf.com.br

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, FUNDAÇÕES, 

AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E ASSOCIAÇÕES CIVIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, EMPREGADOS DA 

ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO E 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUE SE VINCULEM AO MUNICÍPIO 

POR CONTRATO DE GESTÃO

Diretor de Comunicação: Joaquim Tavares
Jornalista Responsável: Márcia Carneiro 

Diagramação: Anelise Medina

Tiragem: 5 mil exemplares
Impressão: Fox (32) 3221 - 5185

Clube Tupynambás 
divulga atividades 
para o verão
 

Time Obras da EmpavTime SINSERPU-JF

Time Poda de ÁrvoresTime Empreiteira Cesama

ATENÇÃO Servidores que perderam o ticket 
alimentação em junho deste ano e não 
tiveram progressão trienal voltarão a 
receber o benefício a partir do dia 10 de 
dezembro. Aqueles que se enquadram 

nessa situação, devem procurar o sindicato.
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3Direito

Agentes de saúde ganham
ação judicial 

Os agentes comunitários de saúde 
saem-se mais uma vez vitoriosos. Por meio da 
sua assessoria jurídica, o SINSERPU-JF conse-
guiu fazer com que a PJF cumprisse um direito 
trabalhista que estava sendo negado à cate-
goria. Por serem celetistas, os agentes comu-
nitários teriam direito a um terço de férias 
além do adiantamento do salário do mês 
seguinte. Porém, isso não estava acontecen-

do. A advogada Elisângela do Nascimento 
entrou com aproximadamente 300 ações em 
2014, pedindo inclusive o pagamento dos 
valores em dobro. Foram cobrados direitos do 
período compreendido entre 2010 e 2015 e 
quase todas as demandas foram julgadas e 
está em fase de execução. Com isso, muita 
gente passará o Natal com mais dinheiro em 
caixa.

Auxiliares da creche
de Linhares fazem
a diferença

Categoria recebe terço de férias

 “Acreditei e agora estou colhendo 
os frutos daquilo que busquei. Só 

tenho a elogiar o sindicato.” 
Elizete Machado de Almeida 

(UBS Santo Antônio)

“Tinha certeza que esse dinheiro 
iria sair. Acho que o sindicato vem 
fazendo um excelente trabalho.”
Maria Stela Aparecida Teodoro 

(UAPS Santa Luzia)

“Estou muito feliz, porque com 
esse dinheiro poderei quitar a 

minha casa.”
Melânia Alves da Silva Souza 

(UBS São Benedito)

Sapo Azul: educação cidadã

“Além de ganhar esta ação, tenho 
outras histórias de vitórias 

alcançadas pelo sindicato, então 
só tenho a agradecer.”

Isabel Cristina Nascimento (UBS 
Jardim Natal)

“Estava confiante, tinha certeza 
que esse dinheiro sairia antes do 

Natal, na hora em que eu mais 
precisava.”

Simone Bertante da Silva
 (UBS Santa Cruz)

“Achei a conduta do sindicato 
ótima. O sindicato é a minha 

segunda casa.” 
Ângela de Andrade Cruz 

(UAPS Jardim da Lua)

  Uma proposta inédita em creches 
municipais faz sucesso na unidade do 
Bairro Linhares. Criado e desenvolvido por 
auxiliares de serviços gerais, o projeto 
Sapo Azul transmite valores de cidadania 
às crianças, envolvendo seus familiares.

 De forma lúdica e 
criativa, o público mirim tem contato com 
informações que transformam o dia-a-dia 
de cada um. Respeito à diferença, 
aceitação da própria individualidade e 
noções de sustentabilidade ambiental são 
a l g u n s  e xe m p l o s  d a s  q u e s t õ e s  
trabalhadas.
    Desenvolvido através de brincadeiras, 
jogos e teatro, o projeto conquistou a 
simpatia dos demais funcionários da casa. 
Há três meses as idéias vêm sendo 
colocadas em prática e surgiram de uma 
conversa no grupo de estudos, entre os 
auxiliares de serviços gerais.

 Além de promover a 
evolução das crianças e a interação com os 
familiares, o projeto tem valorizado os 
profissionais que o desenvolve. Os 
auxiliares de serviços gerais fazem 
questão de registrar o próprio avanço. O 
Sapo Azul é uma criação de Cleidiane 
Rofino e seus colegas Márcia Amélia, 
Eliana Ferrari, Marcelo Moraes e Ana Lúcia 
de Oliveira contribuem para pensar e 
executar as atividades educativas. Veja 
m a t é r i a  c o m p l e t a  n o  s i t e :  

RESPEITO À DIFERENÇA

AUTO-ESTIMA

www.sinserpujf.org.br

Com o objetivo de criar um 
projeto de música para os servidores 
aposentados, o sindicato realiza apre-
sentação da Orquestra de Flautas 
Madrigal na sede da entidade. O even-
to acontecerá no dia 18 de dezembro, 

ORQUESTRA DE FLAUTA HOMENAGEARÁ APOSENTADOS

às 19h, no salão do SINSERPU-JF. Esta 
é uma oportunidade não só de encon-
tro, mas de preparação de um grupo 
de flautas da própria categoria associ-
ada. Aposentado, venha participar.

Melania, Saionara, Elizete e Amarildo Ângela, Isabel, Saionara, Amarildo e Simone

COM A PALAVRA,
O SERVIDOR

Criatividade: novo projeto educativo

http://www.sinserpujf.org.br


4 Recomposição

Salário do servidor terá reajuste a partir deste mês

A PJF prometia zero por 
cento, mas SINSERPU-JF e 
categoria batalharam para 
garantir o IPCA

Após muita luta do sindicato, a Câmara 
aprovou o reajuste salarial dos servidores de 
8,17% parcelados. A primeira parcela de 3% será 
paga a partir deste mês de dezembro e o restante 
incidirá sobre o salário de janeiro.
  A direção do sindicato reuniu todas as 
suas forças para obter um reajuste que 
garantisse a recomposição salarial da categoria. 
Depois de muitas negociações e protestos nos 
locais de maior concentração de trabalhadores, 
a PJF chegou à correção do IPCA acumulado 
entre maio de 2014 e abril de 2015.

“O índice e a forma de 
pagamento passaram longe do que SINSERPU-JF 
e  categoria esperavam, porém, é o que com 
muito esforço foi possível alcançar”, comentou o 
presidente do sindicato, Amarildo Romanazzi.  A 
justificativa de crise financeira do Executivo foi 
criticada pelo sindicato que exigiu a redução do 
número de comissionados.  “Afinal, se há poucos 
recursos em caixa, que haja corte dos abusos e 
não sacrifício do trabalhador,” ressalta Amarildo. 

O presidente do sindicato 
comenta que a meta da direção é recompor o 
poder de compra dos servidores. A luta por um 

CORTE DOS ABUSOS 

PODER DE COMPRA 

reajuste digno em 2016 já começou no mês 
passado, em audiência publica na Câmara. O 
presidente Amarildo cobrou uma reserva 
financeira no próximo orçamento de forma que a 
categoria seja contemplada na previsão 
orçamentária de 2016. 

 Alguém se lembra que 
até 2012 o menor vencimento pago pela PJF 
ficava abaixo do salário mínimo e que era preciso 
fazer a complementação? O menor salário pago 
pela PJF em janeiro de 2012 era R$ 451,80 e tinha 
complemento de forma a atingir o salário 

COMPARANDO NÚMEROS

mínimo à época era R$ 540.  Com base no que foi 
exposto na tabela abaixo, veremos que o 
servidor da letra A - nível 1obteve aumento de 
96,93% neste período e o salário mínimo 
aumentou 60,27%. É preciso considerar ainda 
que os servidores terão reajuste na data base de 
1º de fevereiro de 2016 que será negociado pelo 
SINSERPU-JF. Com esse trabalho, os triênios que 
foram retirados na gestão passada, estão sendo 
recuperados com a atual política de negociação 
do sindicato. “O objetivo é finalizar a 
recuperação dos triênios de todos os servidores 
em 2016.”, diz Amarildo. 
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Câmara aprova 8,17% de correção 

COMPARE A EVOLUÇÃO DO SALÁRIO DO PRIMEIRO NÍVEL DA TABELA DO SERVIDOR COM A DO SALÁRIO MÍNIMO

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 1.347,68 1.482,45 1.630,70

1.065,38

1.793,77

540,00

865,50

60,27%

O SINSERPU-JF lutou e contribuiu para a 
aprovação do feriado em 20 de novembro 
na cidade. Para a entidade, a conquista 
dará mais ênfase à data como dia de 
reconhecimento das múltiplas 
contribuições do povo negro ao país.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Na Câmara: diretoria de base cobra votação do reajuste 
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