
Juiz de Fora
Setembro 2019

Nº 09

JORNAL DO

Sinserpu
CSPB-FESERP-CSB

Processos
seletivos 

beneficiam 
categoria

PÁGINA 3

Sinserpu-JF defende
reorganização da EMPAV

HPS não
comporta 

atividades da
Regional Leste

PÁGINA 3

IMPRESSO

O SINSERPU-JF e os funcionários da 

Empav celebram a reestruturação 

da empresa e reivindicam manu-

tenção dos postos de trabalho, a 

continuidade dos cortes de comissi-

onados, abertura de concursos, 

além da renovação dos equipamen-

tos. A direção do sindicato lutou por 

isso, denunciou as irregularidades 

ao Ministério Público para que a 

empresa fosse preservada.  A dire-

toria nomeada pela administração 

cortou cargos comissionados e o 

sindicato entende que são necessá-

rias medidas drásticas para a reno-

vação e a moralização da empresa. 

Leia mais na página 4. 
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 O país vai de mal a pior sem que haja luz no 

fim do túnel. O maior problema é que quem mais 

sofre com isso tudo são os mais necessitados. 

 A fome já bate à porta de muitos, o velho 

fogão a lenha substitui o gás de cozinha nas casas 

mais carentes e as doenças que imaginávamos 

erradicadas, como sarampo, voltaram, matando a 

população. 

 Os desmandos, no entanto, não se restrin-

gem aos mais necessitados, afetam a todos, menos 

os poderosos. Quem ainda não foi atingido pela 

crise? As altas taxas de desemprego fazem a eco-

nomia estacionar, e as previsões dos economistas 

para os próximos meses não são animadoras.

 Com oito meses de governo, Jair Bolsona-

ro produziu  polêmicas,  distribuiu grosserias e 

ataques, mas não apresentou propostas para aque-

cer a economia e gerar emprego . O que o governo 

fez até agora foi apostar todas as fichas na reforma 

da Previdência que impede o acesso da população 

ao direito de se aposentar e reduz o valor dos bene-

fícios. O governo federal mostrou a que veio: atacar 

o  povo e favorecer os banqueiros, as multinacio-

nais e os interesses norte-americanos. Graças aos 

atuais mandantes da nação, há um aumento consi-

derável de assassinatos da população mais vulne-

rável, como negros e índios. Precisamos enfrentar 

e nos empenhar para que o Brasil volte a ter paz e 

progresso.  Para isso é preciso luta e resistência. 
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Reforma da
Previdência  
atingirá os
servidores

 Ao longo das administrações, o Sinserpu-

JF cobra do Executivo a criação de uma unidade 

gestora do Fundo de Previdência. Após longa 

demora, enfim a Administração acena positiva-

mente na resolução do imbróglio. Com esse objeti-

vo, contratou a Fundação Getúlio Vargas. O sindi-

cato torce para que a unidade gestora deixe de ser 

apenas uma promessa. 

QUEM VAI PAGAR O PATO? Representantes da PJF 

alegam que esse saldo negativo apurado é banca-

do pelo Tesouro municipal, através de tributos 

recolhidos da população. Mas os mesmos repre-

sentantes da PJF não disseram que os servidores, 

beneficiários do Fundo de Previdência quando se 

aposentam, são também os que mensalmente 

contribuem quando estão na ativa para manter o 

caixa.  Se há rombo na Previdência, a culpa não é 

do servidor e sim da própria Administração Muni-

cipal. Agora, para tapar esse buraco, os represen-

tantes da Prefeitura querem uma solução. O sindi-

cato defende uma saída apontada pela Fundação 

Getúlio Vargas, que já está debruçada sobre o 

assunto há mais de um ano.

REPASSE MENSAL É preciso que fique bem claro, 

que o recolhimento da alíquota de 11% sobre os 

salários é feito mensalmente. Ao longo dos dez 

primeiros anos de criação do Regime Jurídico Úni-

Saldo negativo do fundo 
de Previdência não é
culpa do servidor

co, apenas os servidores tinham seus vencimentos 

descontados para a criação do Fundo Municipal de 

Previdência. 

APORTE DA PJF: A PARTIR DE 2005 A contrapartida 

do município não era feita na Administração de 

Custódio Mattos e nem na gestão de Tarcísio Delga-

do, entre 1995 e 2005. Os recursos arrecadados 

apenas dos servidores eram destinados ao Tesouro 

municipal ao invés de repassados a um fundo de 

aposentadoria do servidor. Somente a partir de 

2005 é que a PJF também passou a fazer o aporte, 

como determina a lei e criou o Fundo de Previdên-

cia Municipal.

SEM INVESTIMENTO DA PJF A responsabilidade do 

rombo no Fundo Municipal, para o SINSERPU-JF, se 

deve ainda à falta de concursos públicos. Isso, por-

que os concursados que se aposentam são substi-

tuídos por contratados que contribuem para o INSS 

e não para o Fundo Municipal, por não serem geri-

dos pelo Regime Jurídico Único. Assim, sem novos 

contribuintes, a Previdência dos servidores fica 

defasada, comprometendo a aposentadoria dos 

concursados. Para o sindicato, a falta de investi-

mento no Fundo de Previdência pelas administra-

ções da PJF é a responsável pelo déficit e isso não 

pode servir de justificativa para buscar o modelo da 

Reforma da Previdência de Bolsonaro como saída. 

PINGOS NOS IS Falta de concurso público e inadimplência da PJF  

 Além da aprovação da reforma da 

Previdência a Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Senado aprovou a inclusão 

da PEC paralela que tem como objetivo 

incluir os servidores estaduais e municipais 

no mesmo pacote. Ou seja, todos os servi-

dores estarão submetidos às novas regras 

da Previdência. Há que se pontuar, que mili-

tares, juízes e parlamentares foram isentos 

do processo.  A CCJ do Senado aprovou  a 

proposta de emenda à Constituição (PEC) da 

reforma da Previdência, no dia 4/09. O texto 

seguirá para o plenário e será submetido à 

votação em dois turnos, dependendo de 49 

votos dos 81 senadores para ser aprovado. 

A previsão é de que as votações se encerrem 

entre o final deste mês e início de outubro.
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NA LUTA Caberá à categoria, reunida pelo sindicato, o veredito final  

Sinserpu-JF estuda melhor alternativa 
para funcionários da AMAC
  A direção do SINSERPU-JF participou da 

segunda reunião no Ministério Público para discu-

tir a proposta do Termo de Ajustamento de Condu-

ta (TAC) da AMAC. No encontro realizado no dia 11, 

a direção do sindicato apresentou suas pondera-

ções ao TAC, que a entidade considera importantes 

e justas para o trabalhador. 

 As negociações para a criação do TAC 

vinham sendo realizadas anteriormente entre 

Administração e AMAC. O sindicato foi convidado a 

contribuir com sugestões apenas a partir do dia 8 

de agosto, data do primeiro encontro da direção do 

sindicato no Ministério Público.

 Na reunião do dia 11, ficou agendado um 

novo encontro entre as direções do sindicato e da 

AMAC para dia 16. De acordo com o presidente do 

SINSERPU-JF, Amarildo Romanazzi, o objetivo é 

elaborar um possível acordo coletivo com a criação 

de uma tabela salarial cujo teto para profissionais 

de nível superior atingisse R$2.800. Ou seja, o obje-

tivo é extinguir os altos vencimentos da AMAC tão 

questionados pelo sindicato.

 Já no dia 17, o sindicato se reuniu com a 

Procuradoria Geral do Município e a secretaria de 

Administração para elaborar um projeto de lei que 

possibilite a sucessão para o município de todos os 

profissionais da AMAC com processo seletivo 

extinto quando vagar. Os demais trabalhadores 

seriam demitidos da antiga organização da AMAC 

e recontratados pela nova modalidade da associa-

ção em uma situação trabalhista legalmente regu-

lamentada.

 Após as reuniões com a AMAC e a Adminis-

tração, as partes voltam a se encontrar no Ministé-

rio Público do Trabalho, dia 26. Com o objetivo de 

apresentar o Acordo Coletivo que está sendo dis-

HPS não comporta
Regional Leste

 Servidores do HPS e da Unidade 

Regional Leste estão em apuros. Temem que 

se concretize a ameaça de transferência do 

atendimento dos serviços da Leste para o 

HPS, durante a reforma do prédio no Bairro 

Costa Carvalho. A categoria já se manifestou 

contrária à medida, ressaltando a ausência 

de estrutura física do HPS para o acolhimen-

to de profissionais, usuários e equipamen-

tos. O Conselho dos Técnicos de Enferma-

gem também se posicionou contra a medida 

e divulgará um manifesto pela imprensa.  Os 

servidores entendem ser importante mani-

festarem-se insatisfeitos, antes mesmo que 

seja confirmada a mudança. O município 

tem 90 dias para definir a transferência da 

Regional Leste, que entrará em obras quan-

do os recursos forem liberados.

Processos 
seletivos internos

 O SINSERPU-JF negociou e a cate-

goria conquistou a realização dos processos 

seletivos internos na PJF. Com isso, cente-

nas de servidores efetivos foram aprovados 

e terão promoção por mérito em suas carre-

iras. A conquista foi graças às nego-ciações 

entre o sindicato e a Administração. A aber-

tura de processos seletivos constou da 

pauta de negociações da categoria na Cam-

panha Salarial 2019. O item aprovado em 

assembleia foi exaustivamente defendido 

pela direção do sindicato em mesa de nego-

ciação, que depois de aprovado cobrou a 

sua implementação. Aqueles que participa-

ram dos editais números 374 e 375 - SARH  

podem acessar os Atos do Governo do dia 

24 de agosto para conferir as portarias de 

nomeação. 

cutido com a Amac e um Projeto de Lei que está 

sendo discutido com a PJF de forma que possamos 

levar para a assembleia uma proposta de TAC que 

traga um pouco de alento para estes funcionários. 

É importante saber que a decisão final compete 

aos trabalhadores, em assembleia que será realiza-

da futuramente.

 Lembrando que dia 19/08, foi 

realizada uma assembléia com os profissio-

nais da Atenção Primária com o objetivo de 

discutir a extensão dos horários das UBS. 

Após vários debates foi deliberado em 

assembleia que o Sinserpu-JF, Sindicato 

dos Médicos, Conselho Municipal de Saúde 

e Ouvidoria solicitassem reunião com o 

Secretário de Saúde, o mesmo não 

atendeu a solicitação e transferiu a 

responsabilidade para a Sub-secretaria de 

Atenção Primária. Tivemos a primeira 

reunião mas não houve avanço e a discus-

são prossegue.

Extensão de 
horário nas UBS 
precisa ser 
melhor discutido
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BOTANDO ORDEM NA CASA Demissão de comissionado é determinação do Ministério Público 

Sindicato defende 
reestruturação da EMPAV

 A reestruturação da Empav é uma vitória 

dos trabalhadores, com o apoio do sindicato, que 

denunciou ao Ministério Público as graves irregula-

ridades verificadas na empresa a partir de 2013. A 

tentativa de resolver os problemas teve como prin-

cipal objetivo salvar a Empav e preservar os postos 

de trabalho de centenas de funcionários, pais e 

mães de família. Assim, a nova diretoria nomeada 

pela Administração decidiu cortar cargos comissio-

nados. Os novos diretores cumpriram uma deter-

Para garantir a 
sustentabilidade e a 
preservação dos postos de 
trabalho, o sindicato apoia a 
reorganização da empresa. A 
entidade reivindica 
manutenção das frentes de 
serviço, continuidade dos 
cortes de comissionados, 
concursos públicos e 
renovação de equipamentos. 
Audiência Pública acontece 
no dia 24 de setembro

minação do Ministério Público, de sanear a empre-

sa, buscando o seu equilíbrio financeiro para que 

possa sobreviver aos sucessivos desmontes dos 

últimos seis anos.  

  O presidente do SINSERPU-JF, Ama-AÇÃO EFETIVA

rildo Romanazzi, explica que foram os próprios 

funcionários que cobraram uma atitude mais efeti-

va do sindicato com relação aos desmandos na 

empresa. “Há quatro anos, tivemos uma tragédia 

na Empav: a morte do funcionário Iran da Silva em 

acidente envolvendo um caminhão que circulava 

em péssimas condições. Os trabalhadores se revol-

taram e passaram a cobrar de forma veemente 

uma ação do sindicato,” diz Amarildo.

 Por esse motivo, o sindicato entrou com 

denúncia no Ministério Público  e não deu trégua. 

“Muitos chegavam até a duvidar, dizendo que o 

sindicato não havia feito nada. O resultado da ação 

demorou, mas chegou e lógico que isso traz alguns 

inconvenientes,” observa Amarildo.

DEMISSÃO DE COMISSIONADOS Entre os inconve-

nientes apontados, segundo o presidente do sindi-

cato, estão as demissões de comissionados sem as 

verbas rescisórias. “Esta decisão partiu do próprio 

Ministério Público embasado em determinação do 

STF,” diz Amarildo. Ele entende que é direito de 

todos recorrerem da medida, mas o sindicato não 

poderá ajuizar a ação, uma vez que foi a própria 

entidade quem denunciou as irregularidades. “Se-

ria uma irresponsabilidade nossa, sem contar que 

o sindicato poderia responder criminalmente por 

uma 'litigância de má fé'.”  De acordo com Amaril-

do, a luta principal do sindicato reivindicada por 

todos é pela manutenção da Empav.  “Infelizmente 

não dá para agradar a todos, não tem como fazer 

omelete sem quebrar os ovos.” 

GARANTIA DOS DIREITOS O vice-presidente do 

sindicato, e funcionário da Empav, Francisco Carlos 

da Silva, Chiquinho, espera que a nova diretoria 

preserve os direitos conquistados pelos trabalha-

dores e mantenha as frentes de serviços (Parque e 

Jardins, Obras e Pavimentação). 

 Chiquinho defende ainda a realização de 

concursos públicos para substituição dos cargos 

comissionados. Os concursos públicos seguem 

critérios técnicos e evitam a indicação política.  Ele 

reforça: “até que enfim a tão reivindicada e sonha-

da audiência pública acontece dia 24 de setembro, 

às 15h”.

Sindicato 
interveio 

acionando o MP 
para solucionar 

as péssimas 
condições de 
trabalho e as 

irregularidades 
na Empav. 

‘Acreditamos que 
agora as coisas 
vão acontecer!’


