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Concursados da
Guarda, enfim, vão
assumir cargos
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Prefeito ameaça não pagar o
décimo terceiro do servidor

  Sem dialogar com o sindicato, enti-
dade representativa dos servidores, 

o prefeito convocou a imprensa 
para mandar um recado ao traba-
lhador. Ele ameaça  não pagar o 

décimo terceiro da categoria. A ati-
tude é, no mínimo, desonesta, para 
não dizer covarde, pois quer preju-
dicar justamente os responsáveis 

por fazer a roda da vida em Juiz de 
Fora girar. Se não fossem os servi-
dores, quem recolheria o lixo da 

cidade, cobraria os impostos, lim-
paria bueiros ou atenderia usuários 

do SUS nos postos de saúde, por 
exemplo? Há formas mais eficazes 
e menos desumanas de cortar gas-

tos. Leia mais na página 4.

Os riscos de um
governo autoritário
no poder

PÁGINA 2

Sindicato se 
empenha na luta
por direitos
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 TSUNAMI esse foi o nome dado ao evento 

que ocorreu nessas eleições. Caciques e grupos 

políticos foram destronados e tudo indica que a 

antiga forma de se fazer política mudou.

 No cenário executivo nacional isso não 

ocorreu. Bolsonaro apesar de esbravejar ser o novo 

nunca foi. Deputado federal há 27 anos jamais 

trabalhou em prol do trabalhador – FATO.  Para 

exemplificar, em seus últimos passos, votou prati-

camente 100% com o governo Temer - vide a refor-

ma trabalhista. Já inclusive falou: “Aos poucos, a 

população vai entendendo que é melhor menos 

direitos e [mais] emprego do que todos os direitos 

e desemprego”. Ou seja, para ele, a retirada de 

direitos é benéfica, necessária, e a culpa da crise 

são os direitos básicos. Por outro lado, no cenário 

estadual e municipal, pode-se dizer que ocorreu 

uma certa ruptura. Políticos de carreira perderam 

seus postos e alguns estão amargando a suplência 

para tentar voltar com a ajuda de terceiros. Enfim, 

desse TSUNAMI, uma constatação é clara: a velha 

política com seus grupinhos e acordos de sempre 

sofreram um baque. O trabalhador, normalmente 

relegado ao segundo plano, mostrou nas urnas seu 

descontentamento e os movimentos sindicais e 

sociais foram fundamentais na contribuição desse 

processo. Não à toa querem nos calar.
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CONCURSO EM RISCO Novas regras ampliam chances de contratações indiretas 

Terceirização no serviço 
público ameaça servidor
Quem ainda tinha alguma dúvida que a terceiriza-
ção liberada para serviços fins também afetaria o 
setor público, agora não tem mais. O decreto nº 
9.507/2018 ampliou as contratações indiretas para 
as empresas públicas e sociedades de economia 
mista controladas pela União. As regras entrarão 
em vigor em 120 dias.

ESTADO DE ALERTA As novas normas substituem 
o decreto nº 2.271/1997, que já trazia a possibilida-
de de terceirização para as atividades de caráter 
“acessório, instrumental ou complementar”. No 
entanto, a nova regulamentação publicada não 
trouxe as atividades que poderiam ser terceiriza-
das especificadas na lei de 1997.

SEM DEFINIÇÕES Segundo especialistas jurídi-
cos, o novo decreto permite na prática a ampliação 
da terceirização no setor público. Ele ameaça con-
sequentemente a investidura nos cargos e empre-
gos públicos por meio dos concursos, pois apresen-
ta “conceitos vagos e imprecisos”.

VEDAÇÕES A nova regulamentação, que mantém 
o que estava na portaria nº 409, determina que não 
poderão ser tercerizadas as atividades que: envol-
vam a tomada de decisão ou posicionamento insti-
tucional nas áreas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle; sejam considerados estraté-

gicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização 
possa colocar em risco o controle de processos e 
de conhecimentos e tecnologias; sejam inerentes 
às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 
cargos, exceto disposição legal em contrário ou 
quando se trata de cargo extinto, total ou parcial-
mente no âmbito do quadro geral de pessoal.

REFORÇO DA INSEGURANÇA  Em entrevista à 
Agência Brasil,  o presidente da Associação Nacio-
nal dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Ana-
matra), Guilherme Feliciano, avalia que o decreto 
reforça o temor da ampliação da terceirização no 

serviço público, que tende a ser desfavorável aos 
trabalhadores. 
 "O modelo de terceirização usualmente 
adotado no Brasil não é o modelo que privilegia o 
conhecimento técnico, mas aquele em que se 
ganha por meio do achatamento dos direitos socia-
is do trabalhador terceirizado. Isso já acontece em 
atividades-meio das estatais, como a Petrobras, 
onde os trabalhadores que mais sofrem acidentes 
são justamente os terceirizados", explica. O magis-
trado diz que a Anamatra ainda está avaliando os 
impactos do decreto para melhor se posicionar.

 

Por Joaquim Tavares
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LONGA BATALHA Sindicato travou luta de 10 anos pela garantia de direito 

Aprovados da guarda, enfim, 
são convocados
Graças às ações do SINSERPU-JF, os guardas muni-
cipais aprovados no concurso de 2006, foram, 
enfim, convocados. A luta foi longa e difícil, mas 
rendeu frutos e os 30 candidatos aprovados já se 
preparam para o curso de formação.

EMPENHO SINDICAL A decisão judicial do tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) se refere à 
ação civil pública ajuizada em 2012 pelo sindicato, 
solicitando a convocação de servidores em núme-
ro necessário para o preenchimento das 150 vagas 
previstas no edital. Na época, a Prefeitura nomeou 

147 aprovados,  dentre esses, 15 pediram exonera-
ção e três não tomaram posse. Com isso, apenas 
129 vagas foram preenchidas, o que daria direito 
aos demais serem convocados.

PERDAS E GANHOS A liminar impetrada pela 
advogada do SINSERPU-JF Elisângela Márcia do 
Nascimento, em favor dos aprovados, foi indeferi-
da em 2015, mas o sindicato recorreu em segunda 
instância e ganhou. A Prefeitura também recorreu 
em terceira instância, mas teria desistido do recur-
so, e houve o trânsito em julgado. O SINSERPU-JF, 

então, propôs o cumprimento da sentença em 
novembro do ano passado. Em fevereiro deste 
ano, a 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias 
Municipais de Juiz de Fora determinou que o Muni-
cípio procedesse, em até seis meses, à nomeação 
para preenchimento das vagas remanescentes, 
dentro da validade do concurso, a contar da intima-
ção que ocorreu em 6 de abril. Antes que findasse o 
prazo, o sindicato e os aprovados pressionaram até 
que a PJF cumprisse a determinação. A expectativa 
é que, até janeiro de 2019, os novos guardas este-
jam em atividades.

 
Agostinho Resende Barbosa foi um dos que passaram no concurso da 

Guarda Municipal em 2006. Nesse período, trabalhou em outras áreas, 

mas não deixou de lutar ao lado do sindicato, sem perder as esperanças 

de um dia assumir a vaga que era sua por direito. Hoje, está feliz, aguar-

dando os trâmites necessários para assumir definitivamente o cargo. 

“Muitas pessoas desistiram e, por isso, a Administração precisa convo-

car os demais aprovados até que se complete o quadro”, explica. Para 

ele, as pessoas precisam continuar acreditando nas instituições, ape-

sar da tentativa da mídia de descaracterizá-las. “Só conseguimos a 

vitória porque tivemos o sindicato ao nosso lado”, comenta Agostinho.    

“Só conseguimos a vitória porque 
tivemos o sindicato ao nosso lado” 

 

Pablino Colen Martins, também aprovado no concurso, foi quem lide-

rou o movimento a favor dos concursados na Guarda Municipal. Ao 

perceber que as vagas não tinham sido preenchidas, ele  procurou o 

SINSERPU-JF e pediu ajuda para que pudessem recorrer à Justiça. “Fo-

ram dez anos de empenho, mas valeu a pena”, conta ele. Nesse perío-

do, ele trabalhou como contratado e como autônomo, sempre acredi-

tando na vitória. “Agradeço a Deus, ao sindicato e aos amigos de luta”, 

diz Pablino, que é geógrafo, especialista em meio ambiente e que está 

prestes a se formar em pedagogia e matemática.    

“Foram dez anos de luta,
mas valeu a pena!” 

Secretaria quer aumentar serviço da guarda
 Os guardas municipais são pressionados 

para atuarem em outras frentes sem, no entanto,  

contarem com infraestrutura.  A Secretaria de Segu-

rança Urbana e Cidadania (Sesuc) expediu ordem 

de serviço, obrigando o efetivo a proteger prédios e 

serviços públicos municipais, cumprindo 36 horas 

semanais,  até que nova carga horária seja defini-

da.

SEM EQUIPAMENTOS Para o sindicato e a Associ-

ação dos Guardas, a medida é autoritária e injusta.  

O efetivo hoje formado por 92 pessoas conta com 

apenas duas viaturas para todas as atividades. 

Além disso, a Prefeitura não libera combustível 

para as operações. Equipamentos necessários não 

são fornecidos, como sprays de pimenta,  e os 

rádios HT não funcionam, por falta de manutenção 

na antena de transmissão.

BAIXOS SALÁRIOS Os servidores da guarda 

municipal também sofrem com a defasagem sala-

rial. A classe acumula um atraso de cinco anos em 

sua promoção na carreira. As funções da categoria 

aumentaram em proporção inversa ao declínio de 

seu contingente e vencimentos. Hoje, a Guarda 

atua na fiscalização de trânsito, sem receber con-

trapartida financeira para o trabalho, uma vez que 

essa é uma obrigação de outro segmento, a guarda 

de trânsito. 

 O sindicato não concorda com a imposição 

de mais obrigações à classe, principalmente por ter 

sido imposta, sem chance de diálogo. A categoria 

quer diálogo para estabelecimento das regras. 

Imposição de novas tarefas sem contrapartida não 

é a melhor forma de conduta e só gera mais insatis-

fação. 
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KIT MALVADEZA  Além dos prejuízos já provocados, PJF quer tirar direito legalmente garantido

Prefeito ameaça tirar 13º do servidor
 Por que o servidor sempre tem que  pagar 
a conta da má gestão da PJF? Essa é uma pergunta 
que a Administração precisa responder, já  que não 
são os trabalhadores os responsáveis pelo descon-
trole do dinheiro público municipal.

ATITUDE DESONESTA  Sem dialogar com o 
SINSERPU-JF, órgão que oficialmente representa os 
servidores, o prefeito convocou a imprensa para 
mandar um recado ao trabalhador, dizendo que 
pode não pagar o décimo terceiro da categoria. 
Essa é uma atitude no mínimo desonesta, para não 
dizer covarde, com quem é responsável por fazer a 
roda da cidade girar. Não dá para engolir o discurso 
de falta de dinheiro, uma vez que todos sabem que 
a arrecadação aumentou, se comparados os dados 
com o igual período de 2017. Além disso, a Admi-
nistração nem cogita a possibilidade de cortar gas-
tos, tirando as gorduras reais: por exemplo, os 
comissionados. A direção do SINSERPU-JF não vai 
permitir que mais uma vez, o servidor venha pagar 
o pato pela incompetência do administrador. Não 
bastasse o parcelamento da reposição inflacioná-
ria - que já é uma perda grande do poder aquisitivo 
- a Administração agora vem querendo cortar déci-

mo terceiro. O sindicato vai denunciar e vai convo-
car a todos para se organizarem a favor dos própri-
os direitos. Então, a categoria terá que amargar um 
Natal ainda mais magro que o tradicional e terá 

ainda mais  dificuldade para pagar suas contas no 
início do ano. Haverá protesto e haverá denúncia. 
Servidor não vai pagar pela crise. Quem pariu Mate-
us que o embale.

 O SINSERPU-JF tem defendido a categoria 

contra as arbitrariedades adotadas pela  direção da 

AMAC. O sindicato não concorda que a superinten-

dência - com o aval da presidência e sua diretoria 

eleita pelos sócios AMAC -, desenvolva ações contrá-

rias aos trabalhadores, que de fato sustentam a insti-

tuição. 

 Para manter seus privilégios e altos salários, 

as chefias cortam benefícios fundamentais, como o 

vale alimentação, com a desculpa de que não é previs-

to pelo chamamento público. Os encastelados da 

SEM BENEFÍCIOS  Categoria tem direitos cortados

Sinserpu-JF repudia injustiça da
AMAC contra trabalhadores 

AMAC (alto escalão) não estão inseridos no chama-

mento público e permanecem comandando a institu-

ição com mãos de ferro. Exploram ao máximo quem 

realmente faz a AMAC funcionar.

 O SINSERPU-JF reafirma o seu compro-NA JUSTIÇA

misso com os trabalhadores da AMAC e conforme 

acordado em assembleia já entrou na Justiça em 

favor do vale alimentação da categoria (número do 

processo, que está 3ª Vara do Trabalho, é 0011061-

05.2018.5.03.0037 .  Com a política imoral, cresce o 

número de trabalhadores com doença ocupacional. 

Insensível, a direção a AMAC  não presta apoio aos 

seus funcionários, dificultando até a emissão da CAT. 

 O SINSERPU-JF orienta os trabalhadores da 

AMAC que tiverem que se afastar por motivo de doen-

ça relacionada ao trabalho a procurarem o Desat 

(Departamento de Saúde do Trabalhador) para se 

orientarem sobre os procedimentos a serem adota-

dos e não façam do próprio punho ou assinem qual-

quer documento que possa ser usado contra o pró-

prio trabalhador. Na dúvida, procure o sindicato.

NOTA  Atenção trabalhadores da AMAC, o sindicato está em estado de alerta para defender seus direitos trabalhistas. Com o chamamento público os 
recursos para pagamento de férias e décimo terceiro já foram previstos no Orçamento do Município. Portanto, qualquer tentativa da AMAC de utilizar o 
argumento da crise da Prefeitura para desviar o seu dinheiro para qualquer outra finalidade,será combatida juridicamente pelo sindicato.

NOTA  O  SINSERPU-JF  esteve em audiência no dia 15 de outubro junto com a AMAC na Justiça do Trabalho para decidirem a pendência relativa ao 
Ticket Alimentação. O magistrado iniciou a sessão tentando negociar um acordo. Com a recusa da empresa, foi concedido ao SINSERPU - JF um prazo de 
cinco dias úteis para contestar as argumentações da negativa da instituição. A previsão para o trânsito julgado será no dia 31 de outubro. 


