
Juiz de Fora
Abril 2017
Nº 02

JORNAL DO

Sinserpu
CSPB-FESERP-CSB

Em tempos de ataques aos direitos 
de servidores e trabalhadores em 
geral, o SINSERPU-JF entra na luta e 
lidera as manifestações.  Em mais 
uma parceria com o Fórum Sindical e 
Popular (SINSERPU-JF, Sinpro, Senge, 
Sinarq, Sinágua, Sindmédicos, Sind-
UTE/JF, ApesJF, Sintraf), o sindicato 
volta às ruas. O evento do dia 15 
organizado pelo Fórum cumpriu as 
expecta�vas, reuniu milhares de 
trabalhadores, entre eles, servidores 
de todos os setores da PJF.  Entre as 
ações do SINSERPU-JF estão, ainda, a 
parceria com a FESERP-MG  para a 
realização de uma palestra sobre a 
Reforma da Previdência e a realiza-
ção de um ato no dia da Mulher . 
(PÁGINAS 2,3,4)

Sinserpu-JF entra na luta 
contra perdas de direitos

12/04 - 18H30 - SOCIEDADE DE MEDICINA (Braz Bernardino, 59)  

ASSEMBLEIA GERAL

 Já se foram seis rodadas de negociações 
entre SINSERPU-JF e PJF, mas até agora  não houve 
avanços significa�vos. Os representantes da 
Administração se recusam a aceitar as propostas da 
pauta de reivindicações. Para piorar apresentaram 
uma contrapar�da vergonhosa de reajuste salarial 
de 0,3% retroa�vo a janeiro. Na úl�ma reunião, 
porém, a Administração aceitou conceder 4,96% (o 

IPCA do período), mas apenas no final do ano.          
O SINSERPU-JF se recusa a compactuar com as 
migalhas oferecidas e convoca uma assembleia 
para ver quais medidas serão tomadas. Em um 
momento di�cil em que o governo ilegí�mo insiste 
em �rar direitos, o sindicato não vai abrir mão de 
um acordo que assegure a preservação de salários 
sem perdas inflacionárias. O emperramento das 

negociações acontece também na AMAC, cuja 
d i r e ç ã o  s e g u e  o s  m e s m o s  p a s s o s  d a 
Admin ist ração.  O  s ind icato  cumpr iu  o  
cronograma de praxe, protocolando a pauta de 
reivindicações no final do ano passado. A PJF, 
porém, segue sua velha conduta, até que a 
categor ia  se  rebele  podendo voltar  às 
paralisações e à greve, como no ano passado.     

Negociações com 
PJF não avançam



2 sinserpujf.com.br

 O ano mal começou e já não temos tempo de 

respirar. O sufoco bate à porta em forma de salário 

baixo, inflação alta e ameaça de perdas de direitos. 

Quem ao final de 2016 torcia para que o ano acabas-

se hoje reza para que 2018 cheguem logo. Infeliz-

mente, no entanto, não é possível apostar todas as 

fichas no futuro próximo. 

 Em Juiz de Fora, por exemplo, teremos mais 

do mesmo fiasco que acompanhamos no passado. 

Estamos em campanha salarial e as negociações 

com a PJF não têm grandes avanços. Em nível naci-

onal é o que agora muitos que não enxergaram 

estão vendo. A democracia sofreu mesmo uma 

rasteira e isso afeta muito as nossas vidas. Os ban-

didos no poder orquestraram o golpe para roubar 

as riquezas do país em bene�cio próprio e prejuízo 

da maioria, principalmente, os  trabalhadores e as 

classes mais necessitadas. Não fosse esse obje�vo, 

não apresentariam propostas tão indecentes, 

como a reforma da Previdência e a terceirização, não 

venderiam a preço de banana nossas riquezas como 

o Pré-Sal e a Amazônia e não pagariam propinas a 

deputados despudorados para votarem o impeach-

ment. Tudo foi estrategicamente planejado, inclusive 

o convencimento do povo pela Rede Globo e outras 

mídias, responsáveis por levar os menos esclarecidos 

às ruas. Hoje sabemos que a reviravolta não era con-

tra a corrupção. Ela aconteceu para re�rar os nossos 

direitos e nos tornar cada vez mais miseráveis e tris-

tes.      

EDITORIAL

O Dia Internacional da Mulher foi uma data 
de luta. O SINSERPU-JF em parceria com os 
representantes do Fórum Sindical realizou 
um ato na Praça da Estação para denunciar 
a Reforma da Previdência (PEC 287) que é 
ainda mais perversa contra as mulheres. 
Ela acaba com a diferença entre a 
aposentadoria de homens e mulheres sem 

Tira a mão da minha aposentadoria!

considerar as desigualdades de hábitos e 
condições entre os gêneros.  Mulheres têm 
até tripla jornada de trabalho, sendo 
responsáveis pelos serviços domés�cos e os 
cuidados com os filhos. Além disso, recebem 
salários menores para exercerem a mesma 
função dos homens e correm mais risco de 
ficarem desempregadas.

Bloco do
Servidor

 E o Bloco do Servidor voltou às ruas. 

Às vésperas do carnaval, a categoria desceu 

o calçadão da  Halfeld ao som da bateria da 

Unidos do Re�ro, dançando e entoando  o 

samba enredo “Mamão, o poeta do samba”. 

O hino que empolgou os foliões foi 

composto pelo funcionário Lupércio da 

Empav, que homenageou o sambista e 

funcionário da PJF aposentado, Armando 

Aguiar, o Mamão. O desfile foi um sucesso! 

O Bloco do Servidor foi criado há 3 anos com 

o obje�vo de proporcionar momentos de 

alegria e união entre a categoria.     
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 “O projeto não é uma reforma é um 

desmonte da Previdência Social”. Assim o professor 

da UFMG e economista do Dieese, Thiago Rodarte 

classificou a PEC 287, que dificulta e impede a 

aposentadoria, reduz bene�cios e destrói direitos 

históricos.

 O evento foi realizado pela FESERP-MG com 

o apoio do SINSERPU-JF. A palestra mobilizou mais 

de 30 sindicatos mineiros vinculados à FESERP e 

contou com a par�cipação da deputada Margarida 

Salomão (PT) e do vereador Betão (PT). Após o 

debate os par�cipantes saíram em passeata até as 

escadarias da Câmara.

IMPORTÂNCIA DA UNIÃO  Em sua apresentação, o 
presidente do sindicato, Amarildo Romanazzi 
lembrou sobre a importância da união de todos 
contra a reforma da Previdência. Segundo ele, 
somente a indignação cole�va será capaz de impedir 
tal desastre.  O presidente da FESERP e diretor do 

Ato contra a reforma da Previdência 
mobiliza servidores

EM DEFESA DA APOSENTADORIA  FESERP-MG E SINSERPU-JF NA LUTA

Federação e sindicatos se 
unem para esclarecer a 
categoria sobre o desastre 
do desmantelamento da 
Previdência Social

Sinserpu-JF, Cosme Nogueira ressaltou que o único 
ponto posi�vo da PEC 287 é a união da classe 
trabalhadora contra a medida. O palestrante 
Thiago Rodarte analisou todos os itens maléficos 

da PEC 287, ressaltando o impacto entre os 
servidores. Ele lembrou que apenas os militares da 
marinha, exército e aeronáu�ca não serão afetados 
pela Reforma. Resta a pergunta: por que será?

 Os servidores públicos também serão 
penalizados se a Reforma da Previdência do 
governo ilegí�mo for aprovada pelo Congresso. 
Eles passarão ter as mesmas regras dos 
trabalhadores em empresas privadas. Ou seja, 
terão que ter  no mínimo 65 anos de idade e 25 
anos de contribuição. Terão também que 
comprovar o tempo mínimo de 10 anos no 
serviço público e cinco anos no cargo efe�vo em 
que se dará a aposentadoria.
 Para o cálculo da aposentadoria 

Servidor também será penalizado

REFORMA DA PREVIDÊNCIA  PACOTE DE MALDADES INCLUI SERVIÇO PÚBLICO

voluntária serão aplicadas as mesmas regras da 
idade mínima: 51% da média das remunerações e 
dos salários de contribuição, acrescidos de 1 
ponto percentual para cada ano de contribuição 
até 100%.
 Os servidores que pra�cam a�vidades que 
prejudicam a saúde ainda terão direito a 
aposentadoria especial, mas também está vedada 
a caracterização por categoria profissional ou 
ocupação. 
 Eles deixarão de receber a integralidade 

(ou seja não terão aposentadoria com base no 
salário integral e nem terá  reajuste  igual ao dos 
servidores da a�va).
 Todos passam a contribuir à Previdência 
com alíquota de 14%.
 A concessão de bene�cio con�nua, mas 
desvinculada do salário mínimo.
 O pensionista terá direito a apenas 50% 
do bene�cio  recebido pelo contribuinte falecido 
mais 10% por dependente. Quando o dependente 
alcançar a idade de 18 anos sua cota é cancelada. 
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 Dia 15 de março úl�mo, foi uma data 

histórica. Trabalhadores e trabalhadoras acataram a 

convocação e foram às ruas para protestar contra a 

Reforma da Previdência proposta pelo governo 

federal ilegí�mo, que quer re�rar o direito de todos à 

aposentadoria. 

 As manifestações aconteceram em todo o 

país. Em Juiz de Fora, o comparecimento foi 

expressivo ao ponto de lotar completamente a Praça 

da Estação.

SETORES DE MASSA DA PJF  Foram cinco horas de 
a�vidades. O SINSERPU-JF compareceu cedo nos 
setores de maior concentração de trabalhadores, 

Servidor adere  à manifestação 
contra desmonte da Previdência

DIA DE LUTA  CONTRA O GOVERNO ILEGÍTIMO

como SO, Demlurb e Empav para buscar a adesão 
dos servidores. Empav, creches, Cras, entre outros 
departamentos aderiram em massa.

 Após a concentração na Praça da Estação, 

os manifestantes seguiram em passeata pela Rua 

Francisco Bernardino, até a Avenida Rio Branco, 

a l tura  do mergulhão.  Lá ,  b loquearam o 

cruzamento, impedindo o tráfego dos ônibus 

urbanos, como mais uma forma de chamar a 

atenção do juiz-forano para os riscos de perda de 

direitos que o povo brasileiro corre. A passeata 

seguiu a Rio Branco, parou no Parque Halfeld e 

desceu o calçadão, em uma demonstração de 

vitalidade e resistência.

Empav corre
risco de ser
fechada
 Trabalhadores da Empav estão 
sendo fraudados. A empresa tem sonegado o 
pagamento de hora-extra e os repasses do 
INSS e do Fundo de Garan�a por Tempo de 
Serviço (FGTS). O problema se arrasta há 
mais de um ano, sem que administradores e 
PJF tomem medidas para impedir maiores 
prejuízos aos funcionários. 

   O  S I N S E R P U - J F  c o b r a  u m 
posicionamento e denuncia as irregu-
laridades ao Ministério Público. A empresa 
está há 19 meses sem pagar o FGTS da 
categoria e deve cerca de 2,6 milhões em 
hora-extra. Depois de servir de cabide de 
emprego na gestão passada e por pouco não 
fechar as portas de suas unidades, como o 
sindicato denunciou à época, a Empav 
ameaça os funcionários de demissão.  
“Estamos de olho, vamos cobrar na Jus�ça o 
pagamento de direitos da categoria, como 
fizemos no processo de horas-extras. Não 
permi�remos abusos”, diz o vice-presidente 
do sindicato e funcionário da Empav, 
Francisco Carlos.      

 

   Funcionários da AMAC sofrem com o 

desprezo da Administração. Nos úl�mos 

meses, os problemas mais frequentes estão 

ligados ao vale transporte e ao vale refeição, 

que ficam bloqueados por uma semana ou 

mais, deixando a categoria aflita e insegura. 

Os bene�cios só são liberados depois de 

muita cobrança e denúncias do sindicato nas 

redes sociais. Os atrasos do vale refeição e 

vale transporte se alternam entre os meses. 

Quando interrogada, a AMAC revela que os 

atrasos se devem à demora no repasse de 

recursos pela Secretaria da Fazenda, já a PJF 

alega ter feito a transferência. No meio do 

jogo de empurra ficam os trabalhadores que 

têm urgência dos bene�cios.

 Embora evidente, o SINSERPU-JF 

reforça  que o acesso ao vale transporte e ao 

vale alimentação, além do pagamento do 

trabalhador em dia não é nada mais que uma 

obrigação do empregador. 

AMAC e PJF
bloqueiam 
bene�cios
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