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Em campanha
eleitoral, PJF
suspende atividades
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População e servidores pagam
por ‘crise fiscal’ do município

  O prefeito anuncia “crise fiscal” 
do município, mas em vez de cortar car-
gos comissionados, emprega outros 
tantos (vide Atos do Governo),  e joga 
na conta do servidor e da cidade o ônus 
da má administração. Os problemas nos 
setores da  PJF que se arrastavam há 
anos só aumentam .  Demlurb e Empav 
são apenas exemplos da situação cala-
mitosa. Em apenas uma semana, um 
caminhão de cada órgão quebrou no 
centro da cidade, isso sem contar os 
outros casos que todos sabem que acon-
tece, mas que não são denunciados 
pelos funcionários contratados devido 
às ameaças de demissão. Leia mais na 
página 4. 

Plano Saúde 
Servidor ainda mais
sucateado

PÁGINA 3

Sinserpu-JF faz
campanha de
sindicalização

PÁGINA 3

IMPRESSO

Não podemos 
assumir o ônus da 
má gestão!

Assembleia de funcionários aprova 
ação judicial contra Amac (PAGINA 3)

Um caminhão quebrado em via pública incomoda muita gente, dois caminhões quebrados incomo-
dam muito mais. A situação precária, que compromete o serviço público e o trânsito da cidade, vira 
rotina nos dias atuais em que sucateamento é a palavra de ordem da Administração Municipal.
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 Há exatamente um ano, o editorial do 

JORNAL DO SINSERPU trazia uma reflexão sobre a 

derrocada de um município que historicamente 

esteve na vanguarda do país e que agora se encon-

tra em estado de total apagamento. Hoje, o cenário 

de Juiz de Fora só piorou, ficando ainda mais tene-

broso.  
 É certo que o país está em uma situação 

calamitosa, mas Juiz de Fora poderia estar em 

outro patamar se a política local fosse menos 

medíocre.  Há tempos que a Administração anda 

na contramão do bem estar da coletividade. Ela 

trabalha, na verdade, em favor da politicagem 

barata, do jogo sujo para favorecer seus iguais, 

deixando o povo sofrido, desamparado. Agora, a 

PJF compromete a vida dos servidores e da popula-

ção para fazer marketing  em favor do seu candida-

to ao governo estadual . Fazem paralisação para 

denunciar o atraso de repasse do Estado. Antes do 

impeachment  os tiros eram contra Dilma.

Querem passar imagem de prejudicados 

quando a receita deste ano é maior que a do ano 

passado e quando não se preocupam em cortar 

gastos tirando as gorduras reais que são os 

comissionados. Muito pelo contrário, novos 

contratos acontecem todo dia, basta acompanhar 

os Atos do Governo.

A possível transferência  da data do 

pagamento do servidor para o quinto dia útil, 

comunicada pelo prefeito, por exemplo, é um 

desaforo para a categoria. 

Alegam que é por causa da “crise fiscal”, 

mas continuam enchendo a máquina com altos 

salários. Usando os meios de comunicação oficiais 

para difundir suas mentiras, o Executivo quer  iludir 

o povo. Pobres servidores. 
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Informação é fundamental Foi pensando nisso, 

que os servidores da Secretaria de Obras (SO), La Boquita e Cido 
Puri criou um jornal mural. Há seis meses, a dupla apresenta aos 
colegas as principais notícias do momento no Brasil e no mundo. 
“Começamos falando de futebol, aí resolvemos variar os temas”, 
conta La Boquita.   O mural faz tanto sucesso, que quando não dá 
tempo de publicar, são cobrados. Eles renovam as informações 
diariamente. “Pesquisamos à noite quando chegamos em casa, no 
dia seguinte, cedinho, complementamos e às 7 horas o jornal já 
está no quadro de avisos,”diz La Boquita. E assim, eles vão dando 
o recado.

 É indiscutível que a Lei da ficha 

limpa é um avanço da sociedade.  Ninguém 

em sã consciência seria contra uma legisla-

ção que pune o político administrador cor-

rupto. Mas se de um lado temos uma pro-

posta coerente no combate a corrupção, 

contraditoriamente percebe-se a letargia 

do judiciário na aplicabilidade e seletivida-

de no cumprimento da lei. Vejamos o caso 

isolado do senador mineiro Aécio Neves. 

Político de longa data, a clássica imagem de 

tudo o que há de mais atrasado.  Afogado 

em denúncias é agora réu em processo no 

STF. Mas, mesmo com todo um conjunto 

comprobatório de provas, continua livre, 

leve e solto – FICHA LIMPA - comandando 

sua bancada e legislando em interesse pró-

prio e de seus pares. Agora analisaremos o 

conjunto. A classe política no todo. Você 

sabia que 91% dos deputados alvo da Lava 

Jato irão disputar as eleições? E que um em 

cada três Parlamentares no congresso res-

ponde a processos no STF? Antes que 

venham os arautos defensores do judiciá-

rio com seu péssimo sofisma: quer dizer 

então já que não podemos prender todos, 

temos de soltar os outros condenados... É 

preciso esclarecer que tal questionamento 

é vago e não se sustenta. Ninguém quer 

soltar infrator. Se o cidadão teve todo o 

processo que lhe garantiu a ampla defesa e 

o contraditório. E mesmo assim foi conde-

nado, nada mais justo que se cumpra a 

pena. Agora analisar conforme a conve-

niência, acelerando um processo aqui, 

atrasando outro lá, arquivar, julgar  casos 

iguais de formas diferentes. E ainda ter de 

escutar da presidente do STF - ministra 

Carmen Lúcia - que a justiça tem o seu 

tempo, é triste, desanimador e despropo-

sitado. O país e sua jovem democracia 

vivem tempos difíceis.  Não é atoa que 

alguns especialistas dizem: estamos viven-

do a DITADURA DO JUDICIÁRIO.

Dois pesos e 
duas medidas
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RESULTADO DA ASSEMBLEIA Trabalhadores rejeitam proposta indecente 

Sindicato entrará na Justiça em 
favor dos funcionários da Amac
 Por unanimidade, trabalhadores da AMAC 

rejeitaram a proposta de acordo coletivo da entida-

de, em assembleia realizada  no dia 14/08. Por 

meio de ofício, a superintendência da associação 

apresentou propostas de parcelamento de verbas 

rescisórias e redução de gratificações, triênios, 

vale-alimentação e vale-transporte da categoria.

INÍCIO AOS PROCESSOS: A categoria votou pela 

ação judicial para garantir os direitos e a assessoria 

jurídica do sindicato dá inicio aos processos.   A 

assembleia contou com a participação da advoga-

da do sindicato, Elisângela Márcia do Nascimento, 

que garantiu empenho para que os processos 

sejam favoráveis aos trabalhadores, mas lembrou 

que com a reforma trabalhista vigente,  proposta 

por Temer e seus aliados a situação do trabalhador 

ficou ainda mais prejudicada. Alegando redução no 

repasse de recursos provocados pelo chamamento 

público, a AMAC apresentou o projeto que põe na 

conta do trabalhador os prejuízos alcançados. A 

situação se apresenta imoral, uma vez que um 

grupo  que tem gratificação incorporada e que não 

integra o chamamento público continuará com 

seus benefícios, enquanto a grande maioria que faz 

a AMAC funcionar, sofrerá  os danos da crise.  

O acordo rejeitado tinha as seguintes propostas: 

- Parcelar as verbas rescisória em cinco vezes para 

quem  ganha até R$ 5 mil.  Em 10 vezes, para quem 

ganha acima desse valor.

- Gratificações incorporadas seriam reduzidas em 

20%.

- Triênios reduzidos em 10% 

- Redução do vale alimentação para R$ 100.  

- Isenção do vale-transporte  só para quem recebe 

um salário de R$1.100.

Categoria quer 
manutenção 
dos postos de 
trabalho, 
recomposição 
de perdas 
salariais e 
continuidade do 
vale 
alimentação

 Um benefício alcançado com muito 
esforço pelo SINSERPU-JF está sendo tratado 
com absoluto descaso pela Administração. 
Criado para garantir acesso a internamentos, 
consultas e exames a preço abaixo do mercado, 
o Plano Saúde Servidor tem sido tratado com 
descaso pela Prefeitura. Servidores denunciam 
frequente descredenciamento e suspensão de 
médicos e clínicas conveniadas por falta ou 
atraso de pagamento. Além disso, reclamam da 
determinação de cotas mensais para a realiza-
ção de atendimentos e procedimentos como 
cirurgias eletivas. Por essa razão, em todas as 
reuniões do conselho gestor do plano, o sindica-
to cobra da prefeitura a apresentação do cálculo 
atuarial que comprova a garantia do equilíbrio 
financeiro do plano. Para que haja o equilíbrio 
financeiro, é preciso a reformulação das regras. 
É preciso fazer uma cobrança de 6% sobre o 
salário base dos servidores e aumentar o núme-
ro de participantes. O conselho gestor tem se 
reunido para a revisão do decreto que dará 
viabilidade o plano, mas há mais de um ano o 
Conselho Fiscal não se reúne. Isso, sem contar 
as constantes mudanças na diretoria executiva 
do plano, o que demonstra o grau de interesse 
da Administração com o benefício do servidor.    

Sindicato cobra
manutenção 
do Plano de Saúde 

 A direção do SINSERPU-JF tem feito visitas à base, para maior aproximação dos 

servidores,levantando suas reivindicações e necessidades. Além disso, desenvolve uma 

campanha de sindicalização entre a categoria. O objetivo é fortalecer a entidade sindical, que 

sofre um verdadeiro ataque do governo ilegítimo. Com intenção de anular as ações do sindicato, 

a reforma trabalhista pôs fim à contribuição sindical obrigatória, ou seja, acabou com o 

desconto feito uma vez por ano de todos os trabalhadores em favor do sindicato. O fim desse 

imposto faz com que as entidades sindicais fiquem sem recursos para financiar atividades como 

assistência jurídica trabalhista e familiar e manter convênios com farmácias, clubes e clínicas 

médicas. A falta de condições financeiras dificulta ainda a busca do apoio de especialistas- como 

o advogado que veio de São Paulo para defender os servidores em 2016 - e a maior visibilidade 

da luta, como o acesso aos jornais e a televisão por meio de notas pagas. A campanha de 

sindicalização visa a sobrevivência do sindicato, como resistência contra a exploração patronal.

Sinserpu-JF faz campanha 
de sindicalização 
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DESGOVERNO  Falta de interesse pelo bem público amplia crise

Situação da PJF caminha para o caos
     Se com “saúde financeira” Demlurb,  Empav  e 
demais órgãos da PJF pediam socorro, agora  que a 
moda é assumir a crise teremos o caos? Pelo que 
tudo indica, sim, Juiz de Fora caminha para o abis-
mo. O sucateamento de veículos e o desprezo pelo 
bem público - incluindo aí o servidor municipal -, só 
aumentam. Embora em dois anos pós- golpe  tudo 
tenha piorado no país - como  desemprego,  infla-
ção e  injustiça -, se a Administração local tivesse 
interesse real pela cidade, a situação não estaria 
tão preocupante. Há municípios, inclusive em 
Minas, que construíram um planejamento e estão 

na contramão dos prejuízos. 

  O que se vê por APROFUNDAMENTO DA CRISE

aqui, no entanto, é o aprofundamento dos proble-

mas. No Demlurb, antigos funcionários se aposen-

tam e as contratações precárias pipocam, porque 

não há interesse em abrir concurso público. Profis-

sionais antigos explicam que para trabalhar na 

coleta de lixo, em caminhões, por exemplo, é preci-

so treinamento, o que não existe. “Colocam pesso-

as sem qualificação para o serviço, os acidentes 

são constantes e não podem ser denunciados’’, diz 

um trabalhador. Além disso, os caminhões aluga-

dos circulam sem manutenção, com freios duvido-

sos e pneus carecas. 

 No dia 20 de agosto, aconteceu mais um 

acidente. A roda de um veículo do Demlurb soltou 

em frente à Praça Antônio Carlos, no Centro, pro-

blema que está longe de ser uma eventualidade, 

haja vista o grande número de denúncias dos últi-

mos anos. O mesmo pode-se dizer sobre a Empav, 

que devido às péssimas administrações e interes-

ses escusos ficou abandonada e correndo risco de 

sobrevivência.

USO POLÍTICO DA MÁQUINA  Justificativa não convenceu ninguém  

Paralisação do Executivo é 
campanha eleitoral
   A Administração Municipal suspende suas 
atividades para fazer campanha política. A aparen-
te justificativa é protestar contra a redução e o atra-
so de repasses de recursos públicos pelo Governo 
de Minas. A atitude inédita e descabida é inconce-
bível, uma vez que não conseguirá com isso resol-
ver os problemas financeiros da PJF.

USO PARTIDÁRIO  Por esse motivo, o presidente 
do SINSERPU-JF, Amarildo Romanazzi  denuncia o 
uso político-partidário da máquina administrativa. 
Para ele, está muito claro que a paralisação é um 
ato para desqualificar o atual governo e alavancar o 
candidato do PSDB, que é o partido do prefeito 
Antônio Almas. “É no mínimo curioso fazer esta 
mobilização, em um momento de campanha elei-
toral”, diz Amarildo.

DÍVIDA SILENCIOSA Embora as manifestações 
sejam pelo atraso dos repasses, a PJFe a Associação 
Mineira dos Municípios (AMM) nada manifestam 
sobre a escassez  e até suspensão de repasses  de 
recursos provenientes do Governo Federal. “Por 
que a prefeitura e a AMM não protestaram contra a 
aprovação da Emenda Constitucional 95, que con-
gela por 20 anos o repasse de recursos públicos do 
Governo Federal para a saúde e a educação?”, ques-
tiona o presidente do sindicato.

EMENDA DO MAL Tal emenda já afeta em cheio 
estados e municípios que estão sem reajustes de 
recursos repassados pelo Governo Federal a seto-
res fundamentais. É preciso ressaltar que políticos 

aliados ao prefeito e à AMM, inclusive seu candida-
to ao governo do Estado votaram a favor dessa  
Emenda maléfica. É de se estranhar  o “esqueci-
mento” da dívida do Governo Federal que era 
denunciada até no ano passado. Uma matéria 
publicada no Jornal Hoje em Dia, no dia 10 outubro 
de 2017, dava conta  que “os municípios mineiros 
estavam cada vez mais estrangulados com a dimi-
nuição de repasses de recursos do governo federal.  

BLOQUEIO DE RECURSOS Nos últimos meses, 
curiosamente, as denúncias da AMM e dos municí-

pios ficaram restritas ao governo estadual. Mas, 
segundo a Revista Forum, o Governo Temer sim-
plesmente bloqueou recursos que ultrapassam R$ 
360 milhões ao Governo de Minas. 

 Este bloqueio acontece desde o dia 17 de 
julho, o que demonstra uma estratégia rasteira dos 
governos federal e municipal para angariar votos 
para o candidato que votou a favor do golpe de 
Estado, a favor da Reforma Trabalhista e a favor de 
tudo o que pode prejudicar os trabalhadores e 
beneficiar empresários e banqueiros.     


