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Funcionários da AMAC
ganham segurança jurídica
com assinatura do TAC

Funcionários da AMAC passaram 13 anos de suas vidas assombrados pelo fantasma do desemprego,
devido à estrutura jurídica da en dade. Graças à aprovação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
pelos funcionários em assembleia, a situação será normalizada e, com isso, a grande maioria dos mais mil
trabalhadores manterão seus postos de trabalho. Leia na página 6.

FELIZ NATAL
PÁGINA 3 Vitória:

Luta do sindicato garante a posse de
guardas municipais concursados

E UM ANO NOVO
DE LUZ!
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EDITORIAL
Dizem que quem teve a ideia de
dividir o tempo em fa as era alguém
genial por ter ampliado a possibilidade
da esperança entre nós. Em tempos que
mo vos não faltam à tristeza, precisamos conﬁar que tudo pode ser diferente
amanhã. E esse propósito não é mera
ilusão. A história nos mostra que todas
as fases têm começo, meio e ﬁm. Mas
para que as nossas vidas melhorem em
todo o seu potencial, temos que tomar
certos cuidados. No campo pessoal, não
devemos descuidar da capacitação proﬁssional, mas, principalmente, precisa-

mos dar atenção ao nosso mundo interno, em especial, às nossas emoções. São
elas que podem facilitar ou estragar o
nosso dia a dia.
Também, para que tudo melhore, nossos planos precisam se encaixar à
realidade do momento. Por exemplo,
alguém que tenha como propósito terminar a obra da sua casa, mas ﬁcou
desempregado, certamente terá diﬁculdade em concre zar o seu sonho. Portanto, é importante que o país esteja
com sua economia aquecida para facilitar as nossas vidas. O acesso às necessi-

dades básicas - como educação, saúde,
moradia, cultura, esporte e lazer -, é
outra questão que precisa estar sintonizada com os nossos anseios.
Tudo isso, porém, só é possível
se vermos bons representantes na
Prefeitura, no Estado e no Congresso
Nacional. A boa no cia é que somos nós
que escolhemos essas lideranças para o
bem ou para o mal da nossa realidade.
Por isso, precisamos estar atentos ao
que se passa ao nosso redor, para não
insis rmos no erro. Feliz Natal e um Ano
Novo de Paz, Saúde e Alegria!

Sinserpu-jf repudia atraso do 13º
Mais uma vez, servidores
municipais serão prejudicados com o
atraso no pagamento do décimo
terceiro salário. A no cia divulgada
pela Administração municipal causa
indignação aos servidores e à diretoria do SINSERPU-JF, que busca fundamentos jurídicos para tentar reverter
a medida arbitrária e reincidente.
DIREITO LEGAL De acordo com
informações divulgadas pela PJF, o
valor será pago somente na segunda
quinzena de janeiro em parcela única. A categoria, que diariamente doa

o sangue para o bom funcionamento da
cidade, não pode amargar novamente o
período de festas de ﬁm de ano sem
receber os subsídios que lhes são garandos por direito cons tucional. O atraso
do décimo terceiro do servidor é medida desrespeitosa e humilhante. Em
tempos de total descaso com o trabalhador e especialmente com o servidor
público, os gestores municipais adotam
uma prá ca que reforça o desprezo por
seus funcionários. Considerando que a
grande maioria dos trabalhadores da
Prefeitura é de baixa renda, a negligência com o cumprimento da obrigatorie-

dade do décimo terceiro em dia se
torna ainda mais aviltante.
Pessoas que sequer ganham
dois salários mínimos estão sendo
ainda mais penalizadas sem o direito
a um Natal menos áspero, considerando ser este um ano de crise, com
preços de produtos essenciais, como
gás de cozinha, pela hora da morte.
O prefeito Antônio Almas, mais uma
vez, demonstra seu escárnio pelos
servidores. São tempos di ceis
reforçados pelo desrespeito da Administração que, entretanto, não impedem o SINSERPU-JF de denunciar.

BEM-ESTAR Sindicato promove aulas de samba, sol nho e gaﬁeira, de graça

Dança de salão no Sinserpu-JF é diversão garantida
A dança de salão con nua
bombando no sindicato. Atualmente 25
servidores e cônjuges par cipam das
a vidades que acontecem todas as
quintas, das 18h30 às 20h no salão da
sede do SINSERPU-JF. O diretor e assistente social, Tadeu José Vieira conta
que o obje vo do projeto é propiciar
aos associados momentos de descontração e lazer, combatendo assim o
estresse diário do trabalho. “As aulas já
acontecem há muito tempo e há quatro
anos, o professor Vinicius Novais lidera
os ensinamentos de samba, gaﬁeira,
bolero, dança mix e sol nho”, comenta
Tadeu. As a vidades são tão envolventes que o grupo se mantém ﬁrme, com
alguma rota vidade pica desses
encontros. “Eles inventam coisas, como

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

festas temá cas, Halloween, quadrilha,
carnaval, aniversários do mês, etc”,
lembra o diretor. O grupo é formado por

agentes comunitários, e servidores da
Saúde, da Educação e funcionários da
AMAC. As aulas são gratuitas.

Diretor de Comunicação
Joaquim Tavares

Diagramação
Anelise Medina

Jornalista Responsável
Márcia Carneiro
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RETROSPECTIVA

Adeus Ano Velho,
Feliz Ano Novo!
Dois mil e dezenove foi um ano de muito trabalho. Embora o cenário fosse de
grandes tempestades, alguns momentos gloriosos de sol deram ânimo à
categoria e à direção do SINSERPU-JF. Nessa retrospec va, o sindicato
apresenta algumas das principais lutas e conquistas dos úl mos doze meses.
JANEIRO
O sindicato começou o ano denunciando o
parcelamento do décimo terceiro. Entre o ﬁnal
de dezembro de 2018 e início de janeiro,
servidores ﬁzeram operação tartaruga, enquanto
o setor de urgência e emergência da Secretaria
de Saúde optou pela con nuidade da
paralisação, colocando em prá ca um sistema de
revezamento entre 30% dos seus funcionários
nas unidades. Os funcionários da Empav
também seguiram paralisados.

Fevereiro
SINSERPU-JF aciona Jus ça por atraso de salários na Amac. Funcionários ﬁcaram mais de dez dias sem o
pagamento de dezembro de 2018. Com a ação judicial, a associação foi obrigada a quitar a dívida com a categoria.

Março
O estado de abandono da Regional Leste foi
denunciado pelo jornal do mês. Teto
desabando, vidros de janelas quebradas,
escuridão, afetavam a ro na de trabalho dos
servidores. O prédio entrou em reforma em
18 de novembro.

Abril
Sindicato denuncia falta de segurança de servidores da saúde. Entre janeiro e maio foram registrados quatro casos de
agressão sica contra os agentes de atendimento ao público nas unidades de saúde. O sindicato buscou solução para o
problema junto à Administração por meio de negociações.

15 de
maio
SINSERPU-JF, SINPRO, SENGE, SINARQ, realizam
grande manifestação no dia 15 de maio contra a
Reforma da Previdência. As manifestações impediram
que estados e municípios fossem incluídos na
PEC 6, obrigando a criação da PEC Paralela.

Sinserpu
JORNAL DO

4

CSPB-FESERP-CSB

IMPRESSO

Junho
Em assembleia, servidores aprovam
propostas e fecham campanha salarial 2019.
A Câmara aprovou o projeto de lei referente
à recomposição salarial deﬁnida nas
negociações salariais de 2019. Ticket
alimentação e reestruturação da tabela
salarial para os servidores de níveis 4 e 5, de
forma que todos tenham acesso à
recomposição dos triênios entrarão em vigor.
Além do piso nacional mínimo para Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de
Combate a Endemias (ACE) no valor de R$
1.400, será aplicado IPCA.

Julho
SINSERPU-JF ganha ação em favor da família do funcionário falecido em acidente de trabalho na Empav. Acidente
acontecido há quatro anos se deu por incompetência administra va.

Em agosto, o Sinserpu-JF lança campanha em favor
da reestruturação do prédio do PAM Marechal

Setembro
Ao longo do ano, o sindicato deu con nuidade à dura
batalha pela preservação dos postos de trabalho na Empav.
Em setembro a Administração anunciou a reorganização da
empresa. O SINSERPU-JF ainda luta por manutenção das
frentes de serviço, con nuidade dos cortes de
comissionados e concursos públicos em caráter de urgência.

Outubro
Graças às insistentes argumentações do SINSERPU-JF, a Prefeitura encaminhou projeto de lei à Câmara propondo
reformulação das regras dos bene cios concedidos aos funcionários do Demlurb, APCR (Adicional de Par cipação em
Equipe de Coleta de Resíduos) e APAC (Adicional de Equipe de Apoio em Coleta de Resíduos). O projeto foi aprovado e o
bene cio já está valendo.

Novembro
O ganho se deu ao longo dos tempos, mas graças à pressão dos sindicatos foi possível garan r a renovação do quadro de
servidores, subs tuindo contratados precários por efe vos. Nos úl mos anos, cerca de 1.780 novos servidores entraram para
a Prefeitura por meio de concurso, garan ndo qualidade, competência e isenção ao serviço público.
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ENFIM, EMPOSSADOS Aprovados da Guarda Muncipal assumem seus cargos

Sindicato celebra vitória na luta
em favor de concursados
Depois de 13 anos de luta e
espera, foram empossados no úl mo
dia 10, os guardas municipais aprovados em um concurso da PJF. Procurado
pelo grupo de concursados, o
SINSERPU-JF abraçou a causa em 2012,
entrando com ação na Jus ça, que após
recusas e avanços, sagrou-se vitoriosa
em 2018. A persistência dos aprovados
sob a liderança dos agora guarda municipal, Pablino Colen Mar ns rendeu
frutos, demonstrando que vale a pena
se empenhar na busca pelos próprios
direitos. “Foram centenas de encontros
com o sindicato, entre os integrantes do
movimento, com a Câmara Municipal,
etc, mas o trabalho deu resultado”, diz
Pablino. O departamento jurídico do
SINSERPU-JF ajuizou ação, argumentan-

do que os 30 par cipantes do concurso
foram aprovados, mas a Prefeitura não
convocou todos, embora não vesse
preenchido todas as 150 vagas previstas
no edital. Na época, a Administração
nomeou 147 aprovados, desses 15 pedi-

ram exoneração e três não tomaram
posse. Com isso, apenas 129 vagas
foram preenchidas, o que daria direito
aos demais serem convocados. A luta
foi grande, com idas e vindas, até que
prevaleceu a jus ça.

Luta e
persistência
Pablino Colen Mar ns foi quem
assumiu a liderança em busca da
vitória. “O edital de 2006 teve sua
primeira homologação em 2008.
Quando vi que mesmo com a nossa
aprovação, as vagas não estavam
sendo preenchidas passei a buscar
nossos direitos.” A par r daí, ele não
mais sossegou. Pablino conta que sua
perseverança está vinculada à vontade
de atuar na área de Segurança
Pública. “A Guarda Municipal é uma
ins tuição de segurança, é nova e
acho que eu posso somar”, comenta.
O novo guarda municipal explica que
lutou por jus ça, “sempre dentro da
legalidade para a realização de um
sonho”. Ele faz questão de ressaltar
que foi através dos próprios méritos

‘Sem o Sinserpu não teríamos conseguido essa vitória’
que o grupo ocupou o espaço. “Havia
as vagas e éramos concursados, não
foi um favor.” Agos nho Resende
Barbosa esteve sempre ao lado de
Pablino na luta pelos direitos dos

+ Conquistas
'ESSE GANHO VAI ME
AJUDAR A QUITAR A FACULDADE'
“A seleção compe va interna para os auxiliares de enfermagem foi uma
conquista fantás ca. Os nossos salários estavam muito baixos e agora será
corrigido em 47%. A conquista é um mérito nosso, mas o empenho do
sindicato para que fosse colocado em prá ca foi fundamental. O mais
interessante nisso tudo é que o reajuste será incorporado à nossa
aposentadoria no futuro, o que nos dará mais tranquilidade isso sem deixar
de considerar a importância desse aumento para o nosso dia a dia. Esse
ganho vai me facilitar, por exemplo, a quitar a minha faculdade de
enfermagem.”
Maria aparecida Siqueira,
auxiliar de enfermagem (UBS de São Pedro)

aprovados. Para ele, as pessoas
precisam acreditar nas ins tuições.
“Só conseguimos a vitória porque
vemos persistência e contamos com o
sindicato ao nosso lado.”
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ASSINATURA DO TAC Acordo dará mais segurança aos funcionários

Trabalhadores da Amac
sob nova organização
Com o referendo dos trabalhadores, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da AMAC foi oﬁcialmente
assinado pelas autoridades, no dia 28
de novembro. Representantes do
SINSERPU-JF, AMAC, Administração
Municipal e Ministério Público formalizaram documento que encerra um
imbróglio jurídico de 13 anos. A medida
regulariza a situação da AMAC, proporcionando mais segurança aos cerca de
mil trabalhadores.
REPASSE DE RECURSOS A par r da
assinatura do acordo, a AMAC deixa de
ser uma en dade pública, passando a
ser uma organização de estado civil de
direito privado. A princípio, 936 trabalhadores serão demi dos e automa camente recontratados pela AMAC dentro da nova conﬁguração. Outros 156
funcionários que prestaram concurso
público serão absorvidos pela Administração Municipal em cargo suplementar ex nto quando vagar. Com empenho do sindicato e pareceres de comissões da Câmara, após reunião de emergência realizada na manhã do dia 13, foi
aprovado o projeto de lei sobre a sucessão trabalhista e a subvenção de recursos à AMAC para colocar em prá ca os
desligamentos.
A FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS As
discussões para criar regras ao TAC se
deram ao longo do ano, mas o sindicato
foi convidado a par cipar a par r do dia
8 de agosto. A entrada em cena da en dade garan u ao acordo, um tratamento mais humano e favorável aos funcio-

Mais de 800 funcionários aprovam o TAC
nários da AMAC. Durante as negociações o Ministério Público garan a aos
trabalhadores o que a súmula máxima
do STF determina que é o pagamento do
FGTS aos demi dos. Graças às negociações do sindicato, os trabalhadores
terão direito ao 13º e às férias vencidas,
além do fundo de garan a. Também foi
o sindicato que atuou para que os vencimentos na AMAC, de agora em diante,
sejam menos desproporcionais.
QUASE CEM POR CENTO Concluídas
as negociações o SINSERPU-JF levou as
propostas à assembleia dos funcionários, que foram aprovadas por 99% dos
mais de 800 trabalhadores presentes.
No mesmo encontro, foi aprovado o
novo acordo cole vo que deﬁne entre
outras coisas, que a data-base será em

REFORÇO ESCOLAR COMPLETA
MAIS UM ANO DE VIDA
Você sabia que o seu sindicato oferece reforço escolar
gratuito para você e seu dependente? Que o SINSERPU
– JF possui proﬁssionais super capacitados mestres e
doutores? Que seus alunos foram aprovados na UFJF,
IFET, COLÉGIO MILITAR, dentre outras ins tuições? Isso
sem contar aqueles alunos que evitaram a reprovação
escolar. Sabia que temos aulas gratuitas de FÍSICA,
MATEMÁTICA, PORTUGUÊS, REDAÇÃO E LITERATURA?
Se não sabia agora você já sabe. Não perca mais tempo.
Invista em educação. Torne seu 2020 mais valioso.

1º de março, que a contratação se dará
pela CLT, que a jornada de trabalho
semanal será de 40 horas, exceto em
casos de necessidade de ﬂexibilização e
que as horas-extras serão pagas com
acréscimo de 50% e 100% nos domingos e feriados. De acordo com o presidente do SINSERPU-JF, Amarildo Romanazzi, esse é um marco histórico. “Os
trabalhadores vivenciavam momentos
de insegurança e com a nova diretriz
terão seus direitos assegurados, não
podendo mais ser demi dos sem justa
causa. Hoje, a AMAC sofre com as conngências do chamamento público,
que provocaram uma queda de 40%
em seu orçamento. Agora todos os
prazos de regularização da en dade
serão ﬁscalizados pelos próprios atores
da ação”, disse Amarildo.

ESTAMOS DE OLHO:
MUNICÍPIO MANOBRA
FUNCIONÁRIOS DA EMPAV
PARA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
O Execu vo está fazendo uma manobra. Dispensa
funcionários da Empav que são automa camente
nomeados no município em outros cargos. isso não
caracteriza contenção de despesas como propagandeando pela Administração. O sindicato está atento e
exige o ﬁm dessa prá ca nociva.

Site: sinserpijf.org.br Facebook: Sinserpu JF Instagram: sinserpujf

