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Para fazer frente ao rolo compressor que o governo ilegí�mo insiste em passar sobre o 

trabalhador brasileiro, o SINSERPU-JF se junta às demais en�dades sindicais e sociais da cidade  

no Fórum Sindical e Popular. A luta contra o avanço das reformas trabalhista e previdenciária no 

Congresso Nacional levou mais de 30 mil pessoas às ruas no dia 28 de abril, em Juiz de Fora. 

Entre elas estavam os servidores municipais que aderiram à greve geral. Leia mais na página 4. 

Sinserpu-JF luta contra 
retirada de direitos

PJF insiste em 
adiar concessão 
do IPCA do 
servidor 

Campanha Salarial 2017

No úl�mo encontro, em 9 de maio, a Administração fez uma alteração 
insignificante no índice de reajuste. Ao invés de 0,3%, apresentou 0,5% de 
reajuste retroa�vo a janeiro, data base dos servidores. O restante para se 
chegar ao IPCA do período  (4,96%), seria concedido em dezembro de 
2017. O SINSERPU-JF considerou a proposta vergonhosa. A direção vai 
insis�r nas negociações e convoca nova assembleia para definir os rumos 
da campanha salarial. O encontro será no dia 1º de junho, às 18h, na Soci-
edade de Medicina. Leia mais na página 4. 

ASSEMBLEIA GERAL
1º DE JUNHO, QUINTA  - 18H - SOCIEDADE DE MEDICINA (RUA BRAZ BERNARDINO, 59)

PAUTA: CAMPANHA SALARIAL 2017 

ATENÇÃO, SINDICALIZADOS E NÃO-SINDICALIZADOS 

Greve Geral 

PÁGINA 2 Agentes de endemias sofrem assédio moral
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 Como previsto, os golpistas passam o rolo 

compressor sobre o trabalhador. Por 296 votos a 

favor e 177 contra, os deputados federais aprovaram 

o fim da CLT. O conjunto de leis trabalhistas 

completaria 71 anos de existência e ainda hoje 

garante direitos sem os quais os empregados 

estariam ainda mais fragilizados diante dos patrões   

 O projeto segue para o Senado que, também 

com maioria aliada a Temer, poderá confirmar o 

maior crime legal contra a classe trabalhadora.  

Passando a reforma (ou o desmonte), no Senado, 

diversas regras que dão suporte ao empregado vão 

desaparecer.

 Também o desmonte da Previdência 

segue no Congresso com grande adesão dos 

mesmos polí�cos que cinicamente des�tuíram 

uma presidenta eleita pelo povo. Da mesma forma 

foi o projeto da terceirização no trabalho, 

aprovado com facilidade pelo presidente ilegí�mo, 

seus deputados e senadores.    

 No entanto, não é só o cenário nacional 

que anda “temeroso”. Em Juiz de Fora, as coisas 

estão cabulosas. Os gestores da PJF, do alto de sua 

soberba, negam-se a atender as reivindicações dos 

servidores. Não aceitam sequer pagar o total das 

perdas inflacionárias nos salários da categoria agora. 

 O SINSERPU-JF insiste nas negociações, mas 

se for preciso convocará todos à luta, usando as 

armas necessárias para fazer valer os direitos da 

categoria. Não dá para ficar de braços cruzados 

enquanto nosso já baixo poder de compra 

desmorona ainda mais. É preciso mobilização de 

todos. Uma andorinha não faz verão. Vem para luta 

você também!  
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 Um encontro entre autoridades para deba-

ter a violência na região serviu para evidenciar falhas 

de diversas ordens em Juiz de Fora. O evento realiza-

do no dia 4 de maio no Ritz Hotel foi promovido pelo 

deputado estadual Isauro Calais (PMDB), com obje�-

vo buscar alterna�vas para combater a criminalida-

de na Zona da Mata.

Segurança & programas sociais Anfitrião dos 

representantes de dezenas de outros municípios, o 

prefeito Bruno Siqueira (PMDB) cobrou do secretário 

de Estado de Segurança Pública, Sérgio Barboza 

Menezes, inves�mentos em infraestrutura na segu-

rança pública local e abertura de concurso público. A 

cobrança veio depois do discurso de Menezes em 

favor da implantação de programas sociais como 

forma de inibir a violência. Segundo o prefeito Bru-

no, aquele não era o momento de discu�r projetos 

sócio-culturais.

Sem investimentos O chefe do Execu�vo local , no 

entanto, exige, mas não cumpre a sua parte. Reivin-

dica concurso do Estado, quando há anos não realiza 

exames de seleção em diversas áreas do serviço 

público municipal (inclusive no setor da Guarda 

Municipal). Cobra, ainda, do Secretário de Seguran-

ça, infraestrutura para a PM, sendo que o inves�-

mento da PJF em condições básicas de trabalho dos 

seus servidores é pra�camente nulo. Máquinas e 

veículos há anos estão sucateados, não há EPIs, uni-

formes e as mínimas condições de trabalhos em vári-

os órgãos da prefeitura. O SINSERPU-JF denuncia e 

reivindica sistema�camente, mas não tem retorno 

dos gestores.

Encontro sobre Segurança Pública

Prefeito cobra do
Estado, mas esquece 
seu telhado de vidro 

 Abuso de poder- uma estratégia de 

comando dos tempos da escravidão -,  ganha 

atualização diária no setor de Vigilância Sanitá-

ria. “As coisas funcionam na base da ameaça”, 

diz um funcionário cujo nome será omi�do 

pelas razões claras de possibilidade de punição.

DEBAIXO DE CHICOTE  As ameaças são mui-

tas, entre elas, a de exoneração, uma vez que há 

muitos agentes em estágio probatório. Mas 

esses funcionários bem sabem que as regras 

trabalhistas não são parciais (por enquanto),   

ao ponto de dar respaldo a injus�ças. A catego-

ria responsável pelo combate à dengue na cida-

de tem uma dura jornada diária, inclusive por 

ser obrigada a arriscar suas vidas em áreas de 

tráfico de drogas. Os trabalhadores sabem que 

a natureza do serviço é pesada mesmo. No 

entanto, é óbvio que compete aos contratantes 

garan�r o mínimo de segurança a seus funcio-

nários. “Quando a gente pede mais apoio, como 

a possibilidade de trabalhar em dupla em local 

perigoso, nossos chefes negam. Dizem de mane-

Agentes de endemias sofrem 
assédio moral

Chega de humilhação!

A maré não está para peixe 
para os agentes de endemias. 
Além de trabalharem sem 
acesso a equipamentos 
básicos, como uniformes e 
botas, os funcionários sofrem 
assédio moral

ira irônica que todos corremos até na porta de 

casa e ainda fazem piadinhas ”, comenta o funci-

onário. 

FOGO CRUZADO  Os veículos existentes nunca 

servem a esses trabalhadores que atuam nos 

pontos mais vulneráveis da cidade. “Uma colega 

outro dia me ligou, bem depois das 5 horas, de 

dentro de uma casa no alto do morro porque 

havia fogo cruzado entre policial e bandido. Esse 

�po de situação é freqüente, ficamos inseguros 

e não temos apoio dos nossos superiores”, 

reclama o trabalhador. Diante do exposto, o 

SINSERPU-JF avalia falta de conhecimento e 

qualificação das chefias. A en�dade solicitou 

encontro com o representante da Subsecretaria 

de Vigilância Sanitária com obje�vo de juntos 

chegarem a uma solução para o impasse.  
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 Sim, a reforma da Previdência afetará os 

servidores (municipais, estaduais e federais). 

Para os futuros servidores, se o projeto for apro-

vado no Senado, mulheres  aposentarão com 62 

anos  e homens com 65 anos.  O tempo mínimo 

de contribuição será de 25 anos.

 Já os atuais servidores poderão ser sub-

me�dos a regras de transição conforme a data 

de ingresso no setor público.  Os que ingressa-

ram na administração pública antes da reforma 

de 2003 poderão ter duas opções.

Desmonte da Previdência obriga 
servidor a contribuir por 25 anos

Direitos na berlinda: categoria pode estender anos de vida no trabalho

 Com a reforma, para garan�r a integralida-

de e a paridade, os servidores terão de trabalhar 

até os 65 anos, se forem homens ou 62 se forem 

mulheres. 

Se preferirem se aposentar antes, com a idade 

prevista nas regras de transição, o valor da aposen-

tadoria vai ser igual a 100% da média das contribui-

ções desde 1994. 

 Quem entrou depois da criação dos fundos 

de previdência complementar, em 2012, vai seguir 

as regras dos trabalhadores do setor privado para o 

cálculo da aposentadoria: 70% da média das 

contribuições desde 1994, mais um percentual 

por ano que contribuir acima do mínimo de 25. O 

teto é o mesmo do INSS e o reajuste será pela 

inflação.

 Já quem entrou no serviço público depo-

is de 2003 e antes de 2012 passa a receber 70% 

da média das contribuições desde 1994, mais um 

percentual por ano que contribuir acima do míni-

mo de 25 anos. O reajuste correrá pela inflação.

“Representa uma péssima mudança para o trabalhador. Ela tira direitos, diminui a renda, desampara ainda mais quem não tem 
amparo, como o trabalhador rural. Não será possível também o acúmulo de pensões e só será possível receber 50% do valor do 
benefício. A reforma abre precedente para benefício abaixo do salário mínimo. Precisamos ter uma discussão ampla com a 
categoria, porque os direitos, uma vez perdidos, não voltam mais.” Vanilson Gomes de Oliveira, diretor de base do SINSERPU-JF e 
Secretário da Saúde do Trabalhador da CSB.

“Os agentes de saúde trabalham expostos a sol, chuva, e a agentes biológicos e a maioria é composta por mulheres, que atuam em 
jornada dupla. Para a categoria 49 anos de trabalho é uma meta impossível de ser cumprida, vamos morrer sem  aposentar. 
Também penso nas próximas gerações, nos meus filhos e netos.  A reforma da Previdência é desumana e desigual ”.  Lione Aparecida 
dos Santos, agente de saúde e diretora de base do SINSERPU-JF.

“Eu trabalho na saúde, que é um local de emergência, e com a Reforma da Previdência  teremos que trabalhar até mais de 70 
anos para aposentarmos. Como vamos  cuidar dos pacientes,  fazendo punção venosa e outros procedimentos com mais de 70? 
Nós, que trabalhamos duro, não poderemos descansar, mesmo não havendo mercado.Hoje quem tem mais de 50 anos não 
consegue encontrar trabalho nas outras áreas imagina na enfermagem?” Deise da Silva Medeiros, auxiliar de enfermagem II HPS 
e diretora do SINSERPU-JF.   

“Essa reforma vai prejudicar a toda sociedade e nós, mulheres, seremos duplamente penalizadas. Além de trabalharmos fora, 
trabalhamos em casa, cuidamos de filhos e muitas ainda estudam (como eu).  Há quem acredite que por sermos regidos pelo 
Regime Jurídico Único nós servidores não seremos atingidos pela Reforma da Previdência. Mas está claro que também estamos 
incluídos. Não seremos beneficiados e nem teremos  garantia de aposentadoria. Vivemos um retrocesso histórico.” Fernanda 
Carvalho, diretora de base do SINSERPU-JF.

O que a reforma da Previdência 
representa para você?
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Negociações: Executivo segura índices, progressões e homologações 

PJF não dá reajuste e 
categoria recusa acordo

 Sem avanços. Assim podem ser resumidas 
as negociações salariais com representantes do 
Execu�vo. No úl�mo encontro, dia 9 de maio, a 
Administração fez uma alteração insignificante no 
índice de reajuste. Ao invés de 0,3%, apresentou 
0,5% de reajuste retroa�vo a janeiro, data base dos 
servidores. O restante para se chegar ao IPCA do 
período (4,96%), seria concedido em dezembro de 
2017.

ENFRENTAMENTO Na assembleia realizada em 
abril, os servidores foram unânimes em recusar a 
proposta anterior, de 0,3%. Os próximos passos são 
em direção à tenta�va de melhorar os índices. “A 
úl�ma oferta da Administração foi vergonhosa. Por 

SINSERPU-JF insiste na 
melhoria de ganhos, mas 
encontra resistência da 
Administração   

enquanto, vamos insis�r nas negociações. Se não 
conseguirmos algo melhor na conversa, vamos 
par�r para a luta”, informa o presidente do 
SINSERPU-JF, Amarildo Romanazzi.   
 Na úl�ma reunião, a direção do sindicato 
ques�onou a alegação de falta de recursos pela PJF 
com base nas recorrentes publicações de 
nomeações de servidores comissionados.   A 
Administração alegou que “o número de 
servidores comissionados é limitado e que eles 
serão subs�tuídos por aprovados em concursos 
públicos em andamento.”

RECOMPOSIÇÃO DA TABELA O SINSERPU-JF 
argumentou, ainda, que os servidores de salários 
mais baixos têm sofrido com a defasagem salarial. 
A direção enfa�zou a necessidade de se retomar a 
recomposição da tabela dos níveis que ainda não 
�veram os 10% de diferença entre cargos 
recompostos. Outro ques�onamento foi com 
relação à homologação e nomeação dos processos 

sele�vos internos paralisados, que impedem a 
progressão na carreira. Além disso, a direção cobrou 
um reajuste maior para o vale-alimentação. “A 
categoria considera R$ 16 a mais no �cket uma 
ofensa, porque a cesta básica hoje gira em torno de 
R$ 400, enquanto o vale alimentação é R$ 214, 
podendo chegar a R$ 230.”    

COOPERATIVA A ausência de aporte da Prefeitura 
para o Regime Próprio de Previdência Social 
também foi cri�cada. “O servidor está tendo que 
pagar sozinho, pela falta de contribuição da 
Administração”, reclamou Amarildo. Quanto à 
associação dos servidores  à  coopera�va de créditos 
SICOOB  apresentada pelo SINSERPU-JF, a 
Administração pediu mais detalhes para avaliar e 
definir a possibilidade de adesão. 
  A direção do sindicato ficou de apresentar o 
resultado da úl�ma reunião à categoria. A 
assembleia será no dia 01 de junho, às 18h, na 
Sociedade de Medicina e Cirurgia.

Cresce a adesão contra ataques 
aos direitos dos trabalhadores
Os direitos dos servidores e trabalhadores em 
geral correm sério risco de serem eliminados. 
Além da possibilidade de não mais se aposentar, 
o trabalhador pode ter sua carga horária de tra-
balho aumentada, suas férias poderão ser parce-
ladas e os acordos poderão valer mais que a lei. 

PACOTES DE MALDADE  É contra esses paco-
tes de maldade dos impostores no poder que 
milhares de pessoas tomaram as ruas da cidade e 
do país no dia 28 de abril. A adesão à paralisação 
dos servidores municipais foi bastante expressi-
va. O SINSERPU-JF par�cipa a�vamente da 
organização das a�vidades ao lado dos demais 
sindicatos da cidade através do Fórum Sindical e 
Popular. De acordo com o presidente do 
SINSERPU-JF, Amarildo Romanazzi, somente a 
união e a luta de todos poderão impedir os polí�-
cos de prosseguirem com o desmonte da CLT e da 
Previdência. “Não podemos nos acomodar num 

momento tão decisivo para a vida de servidores e 
trabalhadores”, ressalta Amarildo. 

OCUPA BRASÍLIA A próxima batalha definida 
pelo Fórum Sindical será em Brasília, no dia 24 de 
maio, quando caravanas de trabalhadores de todo 
o país ocuparão a capital Federal. “A  possibilidade 

de vitória do movimento está no aumento da 
mobilização contra o governo ilegí�mo e contra 
as reformas. A greve geral de 28 de abril foi um 
passo. A marcha a Brasília é uma manifestação 
também de força, mas devemos apontar, desde 
já, a construção imediata de uma nova data de 
greve geral”, comenta o presidente do sindicato.

Greve geral: manifestação do dia 28 parou a cidade  
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