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PJF quer adequar
Previdência 
Municipal à reforma

PÁGINA 2

Reforma da Previdência tem 
mudanças perversas para servidores

O texto da proposta da 
Previdência apresentada pelo 

governo Bolsonaro traz 
péssimas mudanças para todos 

os trabalhadores, sejam da 
iniciativa privada, trabalhadores 

rurais e servidores públicos. 
Entre os pontos que merecem 

críticas mais severas  são: a 
possibilidade de contribuição 

extraordinária para cobrir 
déficit de regimes próprios dos 
servidores, a criação do regime 

de capitalização gerido por 
instituições privadas e públicas 
sem garantia de benefício além 

do salário mínimo. 
Leia mais na página 4.

Servidores são alvo
de agressões na
saúde

PÁGINA 3

Fim do privilégios
é solução
para Amac

PÁGINA 3

Em 2017, você derrotou a reforma da 
Previdência de Temer. 

O atual governo apresentou uma 
proposta muito pior. 

Você vai ficar de braços cruzados?

Trabalhar mais para receber menos 
ou nunca se aposentar: reforma prejudica 

pobres e trabalhadores
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 Os servidores públicos estão  no olho do   

furacão do Governo Bolsonaro. Sob as bandeiras da 

contenção de despesas e da moralidade, o Executi-

vo Federal pretende  acabar com a estabilidade no 

setor público para facilitar a entrada dos não con-

cursados que apoiam o governo. Na prática, o fim 

da estabilidade contribui para o fortalecimento do 

“voto de cabresto”, um mecanismo do século XIX, 

que ajuda a manter a máquina administrativa nas 

mãos dos poderosos.   

 O Supremo Tribunal Federal (STF) está 

prestes a julgar  a ADI 2.238, de relatoria do Minis-

tro Alexandre de Moraes. Em síntese, a ADI discute 

a possibilidade de os estados em crise reduzirem 

salários e a carga horária de funcionários públicos, 

quando os gastos com as folhas de pagamentos 

superarem o limite máximo estabelecido na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 A depender do julgamento pelo STF, a 

flexibilização da estabilidade do funcionalismo 

público estará permitida, assim como também 

estarão permitidos cortes lineares no orçamento, 

quando a arrecadação prevista pelos estados não 

se concretizar.

 A situação é extremamente grave. O 

Departamento Intersindical de Estatística e Estu-

dos Socioeconômicos (Dieese) apresentou dados 

informando  que apenas em 2018 a maioria dos 

estados  estavam acima do limite prudencial da LRF 

da receita corrente líquida (46,55%) e dois estados 

acima do máximo (49%). 

 Em Juiz de Fora, segundo os gestores, o 

município também se encontra acima do limite 

prudencial.  Então, se a ADI 2.238 for aprovada, o 

risco de os servidores em geral perderem a estabili-

dade é alto. Para combater essa prática abusiva, só 

com muita mobilização.  Vinte e um de março é o 

Dia Nacional de Mobilização pela Estabilidade. 

Contamos com a força de todos.   

EDITORIAL

Expediente Jornal do Sinserpu-JF
Sede: Rua São Sebastião, 780 - Centro

CEP: 36015410 - JF/MG 
Tel.: (32) 3215 -1855

E-mail: sinserpujf@yahoo.com.br

Diretor de Comunicação
Joaquim Tavares

Jornalista Responsável
Márcia Carneiro

Diagramação
Anelise Medina

Tiragem: 5.000
Impressão: Fox (32) 3221 - 5185

 O Bloco do Servidor atravessou o carnaval e desfilou no 

sábado de aleluia, ampliando a folia em Juiz de Fora. A 

transferência da data aconteceu por conta da forte chuva 

que atingiu a cidade em 26 de fevereiro, dia previsto para o 

desfile. Desta vez o bloco prestou homenagem a Moacyr 

Toledo,  85 anos,  ex-jogador do Tupi e funcionário  do 

Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. 

BLOCO DO SERVIDOR 
ANIMA O CALÇADÃO 
NO SÁBADO DE ALELUIA

  Em sua edição do dia 10 de março, o Jornal 

Tribuna de Minas trouxe como manchete de pri-

meira página a questão do déficit de R$ 28 milhões 

na previdência municipal. A base da matéria é a 

Reforma da Previdência proposta pelo governo 

Bolsonaro. Já a sua intenção é clara: colocar em 

prática medida semelhante. Ao longo de duas pági-

nas o jornal traz apenas a versão oficial da Adminis-

tração. Como assim? E o lado do servidor, que 

desde a instituição do Regime Jurídico Único tem 

seus salários descontados para o Fundo de Previ-

dência Municipal? Um jornal voltado para toda a 

cidade, que se diz sério,  como determina o código 

de ética do jornalismo, precisa ouvir todas as par-

tes envolvidas na história. Essa é a lição número um 

para um bom noticiário. 

 Embora o Jornal Tribuna de Minas não 

tenha informado a direção do SINSERPU-JF escla-

rece que o déficit no Fundo de Previdência se deve 

às gestões municipais. 

 De acordo com o presidente do sindicato, 

Amarildo Romanazzi, o recolhimento da alíquota 

de 11% sobre os salários é feito mensalmente. “Ao 

longo dos oito primeiros anos de criação do Regi-

me Jurídico Único, apenas os servidores tinham 

seus vencimentos descontados para a criação do 

Fundo Municipal de Previdência.

 A contrapartida do município não era feita 

na administração de Custódio Mattos e nem na 

gestão de Tarcísio Delgado, entre 1992 e 2000. Os 

recursos arrecadados apenas dos servidores eram 

destinados ao tesouro municipal e não a um fundo 

de aposentadoria do servidor. Somente no segun-

do mandato de Tarcísio Delgado entre 2000 e 2004 

é que a PJF também  passou a fazer o aporte, como 

determina a lei.

FALTA DE CONCURSOS  O presidente Amarildo 

Romanazzi  atribui ainda à responsabilidade do 

rombo no Fundo Municipal a ausência de concur-

sos públicos. “Os concursados que se aposentam 

têm sido substituídos por contratados. Os contra-

tados, por sua vez, contribuem para o INSS, não 

para o Fundo  Municipal, por não serem geridos 

pelo Regime Jurídico Único. Assim, sem novos con-

tribuintes,  a Previdência dos servidores fica defa-

sada, comprometendo a aposentadoria dos con-

cursados.” 

 A falta de investimento no Fundo de Previ-

dência Municipal pelas administrações públicas é a 

responsável pelo déficit e isso não pode servir de 

justificativa para buscar o modelo da Reforma da 

Previdência de Bolsonaro como saída. Para o presi-

dente do sindicato esta é uma atitude desonesta 

por parte da Administração atual.      

Sindicato responsabiliza prefeitura por
déficit na Previdência Municipal
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INSEGURANÇA  Servidores da saúde estão expostos à violência no trabalho 

Sinserpu-JF defende presença
da Guarda para conter agressões
 Servidores municipais são alvos frequen-

tes da violência em unidades de saúde. No dia 21 

de fevereiro um médico da Regional Leste levou 

um soco na cabeça, enquanto uma técnica de 

enfermagem recebeu ameaças. A Polícia Militar foi 

acionada, mas a agressora não foi localizada.

AGRESSÃO ROTINEIRA O problema evidencia 

uma situação rotineira nos locais de atendimento 

clínico: violências físicas e verbais. 

 Número reduzido de profissionais para 

uma grande demanda, ausência de medicamento 

e infraestrutura, além do aumento de casos de 

pacientes com crises psíquicas, são os principais 

responsáveis pela situação. No caso do último 

episódio de agressão, por exemplo, constatou-se 

que a agressora é usuária de drogas. O grande pro-

blema é que as vítimas são sempre os servidores, 

que estão ali, na linha de frente, cumprindo suas 

obrigações de trabalho.  

VIOLÊNCIA CONTIDA Para a diretora de saúde, 

Deise da Silva Medeiros, o apoio da Guarda Munici-

pal amenizaria o problema. “No HPS, onde traba-

lho, os agentes atuam por 24 horas e não enfrenta-

mos esse tipo de problema. Ficamos um período 

sem guardas e vários casos aconteceram”, comen-

ta Deise. Segundo ela, isso comprova que a presen-

ça do efetivo inibe o ímpeto de violência. Na opi-

nião da diretora de saúde, além da presença da 

guarda, em médio e  longo prazo seriam necessári-

as outras medidas, como investimento na estrutu-

ra das unidades, valorização e capacitação dos 

servidores. Uma semana após a agressão, repre-

sentantes do SINSERPU-JF se encontraram com o 

Conselho de Saúde da Unidade Regional Leste. Ao 

final, ficou definido o agendamento ainda neste 

mês de um novo encontro, desta vez, com secretá-

rios de Saúde e Segurança Pública além da direção 

da Regional Leste e sindicato, para definir uma 

solução para o impasse que se arrasta há anos.     

   

 Além do desprezo pela segurança dos 

trabalhadores, a Administração Municipal não 

se preocupa com as condições mínimas de um 

imóvel que diariamente abriga centenas de  

usuários e servidores. A situação do prédio 

onde se encontra a Policlínica Regional Leste, 

no Bairro Costa Carvalho é vergonhosa e repre-

senta um verdadeiro desrespeito à população.  

 Teto e vidros quebrados, paredes sujas 

e descascadas, estruturas metálicas enferruja-

das, infiltrações e escuridão, marcam o cenário 

de abandono de um espaço utilizado para tra-

tar a saúde da população. A última reforma 

realizada ali ocorreu na década de 1990.

 Portanto, há quase 30 anos o prédio se encon-

tra sem manutenção, ampliação e melhorias, o 

que é um absurdo, considerando o crescimen-

to da demanda de usuários nas três últimas 

décadas. Segundo dados divulgados pelo jor-

nal Tribuna de Minas, hoje, a Regional Leste realiza 

mensalmente 6.200 consultas médicas.

 Esse volume faz com que a unidade atue 

quase diariamente em situação de sobrecarga, 

gerando estresse na população e que, por conse-

quência, descarrega nos profissionais que ali atu-

am. Para o presidente do SINSERPU-JF, Amaril-

do Romanazzi, a negligência com os prédios 

públicos e com as condições de trabalho nas 

unidades reflete o grau de preocupação do 

Executivo com seus servidores e com o patri-

mônio municipal.   

 REGIONAL LESTE, O RETRATO DO DESCASO COM A SAÚDE PÚBLICA 

sinserpujf.com.br
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FOCO NO DESMANCHE  Sindicato sedia reflexão sobre onda de retirada de direitos 

Encontro debate Prevdiência,
estabilidade e fim da Justiça do Trabalho

      Reforma da Previdência, fim da estabilida-
de no setor público, extinção da Justiça do Tra-
balho. Questões que norteiam a realidade 
brasileira foram debatidas no 1º Encontro Regi-
onal da FESERP-MG. O evento aconteceu na 
sede do SINSERPU-JF, no dia 11 de março, com 
participação dos deputados federais, Margari-
da Salomão (PT) e Júlio Delgado (PSB) e do 
deputado estadual Betão Cupolillo (PT).
      Pela manhã, Betão abordou passagens da 
Reforma da Previdência enviada ao Congresso 
pelo presidente Jair Bolsonaro, demonstrando 
suas perversidades. Durante o debate foi divul-

gado o Dia de Luta Contra a Reforma da Previ-
dência em nível nacional e municipal que acon-
tecerá em 22 de março.
. 

 O encontro prosse- FIM DA ESTABILIDADE
guiu à tarde,com participação dos deputados 
federais Margarida Salomão (PT) e Júlio Delga-
do (PSB). Além de analisarem a Reforma da 
Previdência, eles comentaram sobre a tentati-
va do governo federal de acabar com a estabili-
dade dos servidores e com a Justiça do Traba-
lho. De acordo com os três parlamentares, a 
alternativa do governo à Previdência prejudica 
o trabalhador e mantém as vantagens dos 
patrões. Os deputados desmitificaram o argu-
mento do governo de que o projeto quer redu-
zir privilégios, lembrando que os militares, 
juízes e Forças Armadas e Executivo foram 
poupados do modelo de reforma apresenta-
do.  

MAIS RETROCESSO Os deputados questio-

naram a intenção do atual governo de extin-
guir a Justiça do Trabalho. Eles alegam que se 
isso acontecer será um retrocesso para a classe 
trabalhadora, que precisa de uma instituição 
neutra para julgar e conciliar ações. Os repre-
sentantes federais ainda ressaltaram a impor-
tância de valorizar o sistema público no Brasil 
em um momento em que o governo tenta a 
todo custo desqualificá-lo. De acordo com a 
deputada Margarida Salomão, os servidores 
públicos precisam esclarecer a população 
sobre sua importância e o motivo pelo qual 
têm a estabilidade como garantia. 
 Para o presidente da FESERP-MG, 
Cosme Nogueira, idealizador do evento, o 
encontro cumpriu seu objetivo, que é iniciar 
um trabalho de reflexão com servidores e lide-
ranças sobre as medidas contrárias aos inte-
resses dos trabalhadores. De acordo com Cos-
me, atividades semelhantes estão sendo pro-
gramadas pela federação em vários municípios 
mineiros.

De acordo com 

parlamentares, 

somente a 

informação e a 

resistência nas ruas 

poderão impedir 

prejuízos históricos 

para todos os 

trabalhadores  

 Desde o chamamento público, quando 

o SINSERPU-JF e os trabalhadores da AMAC 

denunciaram a falta de transparência da Admi-

nistração Municipal, em especial a Secretaria 

de Desenvolvimento Social (SDS), as dificulda-

des das trabalhadoras e trabalhadores  só 

aumentaram. Estamos há dois anos sem reajus-

te salarial e com retirada de direitos, como o 

vale alimentação e, agora, com atrasos  cons-

tantes de pagamento. Como o próprio superin-

tendente reconhece, a AMAC hoje é uma fábri-

ca de doenças para seus funcionários.

 Mas o mais trágico de toda essa situa-

ção é constatar que perduram os altos salários na 

AMAC,  em prejuízo da grande maioria, que tem 

baixos vencimentos. Muitos desses privilegiados 

estão nas  unidades, massacrando o trabalhador, 

para camuflar a imoralidade da situação. Nós do 

sindicato, já denunciamos a truculência dessas 

chefias, que agem com  feitores, ameaçando e 

pressionando seus subordinados. 

 O SINSERPU-JF não está parado. Já cobra-

mos da Secretaria de Educação a utilização de cri-

térios para corrigir as distorções. Denunciamos ao 

Conselho de Assistência Social a calamidade que a 

situação atual da AMAC tem gerado não só à cida-

de como aos trabalhadores. Esses  sofrem sem 

salários em dia e com prejuízos como  multas 

por atrasos no pagamento de compromissos, 

devido ao desrespeito da instituição. Exigimos 

da direção  transparência, diálogo e que em vez 

de cortar os ossos do trabalhador (porque a 

carne já foi) demitindo serviços gerais, que faça 

o dever de casa, reduzindo os gastos com os 

altos salários, atenda o sindicato e respeite 

quem dá sustentação à AMAC: seus trabalha-

dores.

   Paulo Azarias, diretor do SINSERPU-JF

CORTE DE PRIVILÉGIOS É SAÍDA PARA CRISE DA AMAC


