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Funcionários da AMAC se 
mobilizam por direitos negados

 Sem a reposição salarial do ano passado, 

funcionários da AMAC estão em estado de greve, 

fazendo paralisações constantes ao longo dos dois 

úl�mos meses. Para debater o impasse foi 

realizada uma audiência pública na Câmara, com 

par�cipação da direção da AMAC e dos 

representantes da PJF. O SINSERPU-JF cobra o 

cumprimento do acordo firmado em 2017, que 

prevê o repasse dos mesmos ganhos ob�dos pelos 

servidores para a categoria, uma vez que o 

chamamento público que desvincula a AMAC do 

Execu�vo se deu este ano. Embora ainda não tenha 

sido finalizada as discussões, vitórias já foram 

alcançadas. 

 Leia mais na página 4.   
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 O golpe que campeia o país não teve a 

intenção de combater a corrupção. Como pode-

mos perceber, teve como principal des�no reduzir 

seu povo à miséria, enquanto um pequeno grupo 

aumenta sua fortuna e as empresas internacionais 

assumem o comando das riquezas brasileiras.
 O golpe �rou Dilma da presidência, arran-

cou nossos direitos trabalhistas e agora leva o ex-

presidente Lula à prisão. Não foi o triplex em Gua-

rujá  a razão pela qual a Jus�ça �rou a sua liberda-

de. O mo�vo é outro e está relacionado a sen�-

mentos mesquinhos, como ódio, egoísmo e medo. 

Medo, porque Lula é uma liderança cada vez maior 

que o povo quer de volta ao poder. Ódio e egoísmo, 

porque os endinheirados não suportam a mínima 

ascensão das classes menos favorecidas. Durante 

seus dois mandatos, Lula não diminuiu os lucros de 

banqueiros e empresários, mas redistribuiu a 

renda na base da pirâmide, democra�zou a educa-

ção superior e outros serviços públicos.

 O ranço com relação ao Lula tem a ver com  

preservação da dis�nção de classe e regalias. Pobre 

e negro em universidade, por exemplo, é um acinte 

para as classes abastadas. Encontrá-los no 

aeroporto é  uma humilhação para a elite 

escravocrata e seus capitães do mato. Mas Lula é 

maior que qualquer sen�mento nega�vo. É rocha 

que não se quebra, é massa que quanto mais bate, 

mais cresce. Por isso, mesmo não voltando  ao 

pódio em Brasília, não deixará o Olimpo nacional. 
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Sinserpu-JF mobiliza
trabalhadores do Demlurb 

sem aposentadoria 

    Trabalhadores do Demlurb ameaçados de 

não conseguirem se aposentar se reuniram no 

SINSERPU-JF para definirem ações favoráveis 

ao grupo. Em torno de 70 funcionários do 

Demlurb se enquadram nessa situação. Foram 

contratados entre o final dos anos 80 e início 

dos 90, sem concurso público e nunca foram 

instruídos a realizá-lo. Muitos deles atuam há 

mais de 30 anos, tendo inclusive os salários 

descontados para a contribuição ao Fundo de 

Previdência (Fundão).

SEM DIREITOS Tudo parecia transcorrer 

dentro da normalidade, até quando alguns 

deles tentaram se aposentar e não consegui-

ram. O Tribunal de Contas só garante o bene�-

cio ao contribuinte que apresentar o ato de 

nomeação, concedido apenas ao aprovado em 

concurso. Devido ao impasse, muitos não 

aposentaram, sendo que alguns deles, inclusi-

ve, já faleceram.

 

A Administração TRANSFERÊNCIA INSS 

informou à assessoria jurídica do SINSERPU-JF 

que contratou técnicos da Fundação Getúlio 

Vargas para fazer um estudo sobre o caso e vão 

aguardar a conclusão. Segundo a advogada do 

sindicato, Elisângela do Nascimento, a alterna-

�va do sindicato de transferência dos bene�ci-

os recolhidos para o INSS foi apresentada ao 

Execu�vo. “Há chance de uma solução favorá-

vel aos trabalhadores, com base no princípio 

de segurança jurídica. Porém, direito não é 

uma ciência exata, depende da interpretação 

pessoal de cada juiz. Um pode entender que é 

direito do trabalhador aposentar outro pode 

ter outra opinião”, informou.

 Há meses nas mãos dos representantes da 

Administração Municipal, a pauta de reivindica-

ções 2018 ainda não foi posta em discussão. A 

renúncia do prefeito com vistas à disputa nas pró-

ximas eleições tem sido a jus�fica�va do Execu�vo 

para adiar o início das negociações.

INDEFINIÇÕES SALARIAIS Enquanto isso, o 

tempo passa, a data-base em janeiro se distancia  

e os servidores, mais uma vez, têm que  aguardar 

definições importantes  para sua  carreira e vida 

pessoal. O SINSERPU-JF encara o desafio da nova 

etapa administra�va da Prefeitura com certo 

o�mismo. Acredita que  Antônio Almas, o novo 

chefe do Execu�vo, tenha mais sensibilidade, 

traquejo, e visão de comando  para lidar com os 

direitos de seus servidores, considerando que as 

lideranças polí�cas são transitórias, enquanto o 

patrimônio humano que move a máquina adminis-

tra�va é permanente. 

RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS Mesmo com 

atraso do início das reuniões a direção do sindicato 

está esperançosa e disposta a promover uma cam-

panha salarial bem melhor este ano. O carro-chefe 

das negociações 2018 é a correção dos vencimen-

tos pelo IPCA do período, além de 5%  de recompo-

sição de perdas. Entre as reivindicações contam 

ainda a ex�nção do decreto que altera a data do 

pagamento para até o quinto dia ú�l; a criação de 

nova tabela salarial; a con�nuidade dos processos 

sele�vos internos e homologação imediata; o 

reajuste e a isonomia do �cket alimentação. Outra 

luta será pela re�rada da cláusula que estabelece a 

assiduidade como requisito para o recebimento do 

�cket, além da antecipação da recarga para o úl�-

mo dia do mês.

 

 OUTRAS DEMANDAS  A direção do SINSERPU-JF 

voltará a cobrar a cons�tuição de um grupo de 

trabalho para reformular o Plano de Cargos Carrei-

ra e Vencimento e criar uma nova Tabela Salarial 

atualmente defasada. 

 Questões relacionadas ao Plano Saúde 

Servidor,  concurso  público, progressão na carrei-

ra, fornecimento de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), adicionais, também serão alguns 

dos temas abordados. A pauta de reivindicações 

completa poderá ser acessada por meio do site: 

www.sinserpujf.com.br 

Negociações estão
atrasadas por
descompromisso
do ex-prefeito e
parte do secretariado;
categoria aguarda
dias melhores   

Troca de prefeitos gera 
otimismo nas negociações
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AMEAÇA Categoria trabalha em estado de alerta e medo

Violência em UBSs gera
insegurança entre servidores
 Servidores públicos sofrem com o cresci-

mento da violência nos locais de trabalho. Embora 

inerente à ro�na desses profissionais, o problema  

piorou nos úl�mos anos, com as agressões mais 

frequentes e o risco de morte . No dia 10 de abril, 

profissionais da UBS do Bairro Santo Antônio foram 

obrigados a fechar a unidade,  por sofrerem amea-

ças de um usuário. Exaltado quando aguardava 

atendimento, ele xingou os servidores, arremes-

sou garrafa de café ao chão e prometeu retornar 

com arma de fogo. A polícia militar foi acionada, fez 

buscas, mas não conseguiu encontrar o agressor.

FECHAMENTO DA UBS  Por conta da situação de 

insegurança, os trabalhadores man�veram a UBS 

fechada por dois dias, retornando sob o apoio da 

Guarda Municipal. Além de gerar apreensão e 

angús�a nos profissionais, o problema, no entanto, 

acabou prejudicando os demais usuários da UBS 

do Bairro Santo Antônio que não �veram acesso às 

consultas.

EXPOSTOS ÀS AGRESSÕES O presidente do 

SINSERPU-JF, Amarildo Romanazzi ressaltou a cons-

tante vulnerabilidade dos servidores públicos. 

“Eles ficam expostos e muitos não denunciam a 

violência por medo de represálias.” 

 As queixas ao sindicato, segundo Amarildo 

são frequentes e a orientação é para que façam 

bole�m de ocorrência, fechem a unidade e aguar-

dem as medidas para garan�r a integridade �sica 

da equipe. 

GUARDAS MUNICIPAIS De acordo com Amaril-

do, os problemas de agressões promovidas por 

usuários na maioria dos casos não estão vinculados 

ao atendimento, mas às deficiências do sistema. 

“Quando alguém tenta marcar uma consulta e não 

consegue, por algum mo�vo, o usuário acaba 

atribuindo a responsabilidade ao servidor. Assim 

como em outros espaços esses desentendimentos 

têm gerado reações agressivas e extremas”, diz 

Amarildo. O sindicato defende a presença de guar-

das municipais em todas as unidades como forma 

de preservar a integridade dos servidores.  

No úl�mo 
dia 10, 
usuário 
xingou 
equipe, 
arremessou 
garrafa de 
café e 
prometeu 
voltar 
armado

 A falta de vontade polí�ca aliada à má 
administração pública pode, sim, destruir uma 
ins�tuição. A Empav, uma empresa pública que 
deu certo, contribuindo para o desenvolvimento 
da cidade, hoje sofre as consequências dos des-
mandos da Administração. 

MEDIDAS IRREGULARES Uma ins�tuição que 
gerava trabalho, produção e lucro, hoje está suca-
teada. Desde sua criação, dos anos 70 até  2013, a 
saúde financeira da ins�tuição estava estabilizada. 
A situação descambou quando um diretor passou a 
tomar medidas irregulares. 
         Naquela época, firmas foram contratadas 
para executarem serviços tradicionais dos funcio-
nários da Empav. 
 Por conta dos abusos come�dos, os funcio-

nários ficaram sem as frentes de serviço, compare-
cendo ao trabalho somente para bater o cartão de 
ponto para, posteriormente serem liberados.  Os 
carros da Empav foram sucateados e ao invés do 
conserto, diretores passaram a alugar veículos.  Há 
informação em processo que corre no Ministério 
Público, que em 2013 a empresa gastou R$ 116 mil 
com a locação de carros e em 2014, R$ 415 mil, 
valor esse que possibilitaria a compra de 16 veícu-
los novos. 

PROCESSO NA JUSTIÇA  O SINSERPU-JF tem 
feito o seu papel, denunciando todas as irregulari-
dades à época ao Ministério Público. O processo 
segue na Jus�ça e está sendo acompanhado de 
perto pelo departamento jurídico da en�dade.  
Depois que a direção da Empav denunciada foi 

des�tuída, o sindicato con�nua a fiscalizar as ações 
da empresa, que sofreu um inchaço de comissiona-
dos, nas úl�mas administrações.

MECANISMO FRAUDULENTO  O fato é que a 
Empav tem sido desprezada e tudo leva a crer que o 
obje�vo é eliminá-la para favorecer a terceirização, 
mecanismo fraudulento que ul�mamente tem sido 
muito u�lizado para compra de votos. O retrato do 
desmanche da Empav pode ser conferido pelas 
ruas e avenidas esburacadas e praças da cidade, 
completamente sujas e destruídas. Ao sindicato 
compete defender um dos maiores patrimônios 
públicos que são a ins�tuição e seus trabalhadores. 
A expecta�va da categoria e do sindicato é que o 
novo gestor tenha mais responsabilidade polí�ca 
com a Empav e reverta a atual situação. 

Desmonte da Empav prejudica a cidade

Foto: Tribuna de Minas
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EM AUDIÊNCIA Categoria cobra justiça e transparência nos editais do chamamento

Funcionários e Sinserpu-JF defendem
permanência da AMAC na Assistência Social
          Funcionários da AMAC compareceram em 
peso ao plenário da Câmara, no dia 17-04, para  
discu�rem o chamamento público no setor de 
assistência social em Juiz de Fora, durante audiên-
cia pública. O evento aconteceu na quinta paralisa-
ção dos trabalhadores da en�dade, que além de 
estarem ameaçados de perder seus postos de tra-
balho, por conta do chamamento público no setor, 
não conseguiram a reposição inflacionária de 
2016/2017.

EM DEBATE  O mo�vo do debate foi a falta de 

transparência e isenção da Administração Munici-

pal no processo, que ameaça  a atuação da AMAC e 

de outras ins�tuições tradicionais na área de 

assistência social na cidade, como o Abrigo Santa 

Helena. A maior parte dos editais deu vitória à 

Adra, uma organização de Belo Horizonte, que , 

entretanto, não possui registro no Conselho Muni-

cipal de Assistência Social, um dos requisitos indis-

pensáveis para habilitação. 

VOLTA AO DIÁLOGO  Em sua explanação, o presi-

dente do SINSERP-JF, Amarildo Romanazzi alegou 

que a direção da en�dade está aberta ao diálogo 

com o recém- empossado prefeito, Antônio Almas, 

mas informou que se não houver avanços favorá-

veis aos trabalhadores haverá greve. A nova secre-

tária de Assistência Social do município, Tammy 

Claret, por sua vez, disse  que pretende retomar o 

diálogo com as en�dades de assistência social, 

ressaltando que entre os 16 editais em curso no 

chamamento público apenas um está homologa-

do. Atendendo à lei federal 13.019, a PJF abriu edi-

tais para licitação de en�dades para gerir a assis-

tência social na cidade. No entanto, desde o início 

do processo, o SINSERPU-JF verificou  irregularida-

des que foram denunciadas ao Ministério Público. 

Entre os problemas verificados está o favoreci-

mento da Administração à organização vinculada à 

Igreja Adven�sta de BH, Adra. 

 Os trabalhadores CONQUISTAS ALCANÇADAS 

fizeram um balanço do movimento e concluíram 

que algumas conquistas foram alcançadas. Uma 

das vitórias foi a exoneração do Secretário de 

Desenvolvimento Social , Abraão  Gerson Ribeiro; a 

outra foi a realização da audiência pública no dia 

17, que havia sido cancelada anteriormente; e a 

terceira foi a criação de uma comissão formada por 

vereadores para auxiliar nas negociações com o 

Execu�vo a reposição dos salários da categoria.    

 Mesmo com o sucateamento generalizado 

dos caminhões do Demlurb, a PJF não vai resolver o 

problema pelo menos este ano, se depender das 

vias legais, que são pela licitação pública ou pelo 

resgate dos próprios veículos. É que o edital de 

licitação para essa finalidade foi suspenso pelo 

Tribunal de Contas do Estado. Mo�vo: a iden�fica-

ção dos mesmos vícios verificados no edital de 

2017, que já havia sido vetado.  Com isso, o quadro 

de veículos quebrados e precários no Demlurb 

permanecerá inalterado.

SEM COMPROMISSO Para o presidente do 

SINSERPU-JF, Amarildo Romanazzi, o impasse é 

mais uma demonstração da falta de compromisso 

da Administração com a população e com os seus 

servidores. “ Então, o Execu�vo não sabia que se 

repe�sse o mesmo edital suspenso no ano passa-

do ele não seria aprovado? O que fica evidente 

com isso é a falta de vontade polí�ca em resolver 

um problema que afeta a cidade e as vidas dos 

trabalhadores da coleta”,  diz Amarildo.

CONTRATO DE EMERGÊNCIA A Comissão de 

licitação da PJF acatou a determinação do Tribunal 

de Contas  e publicou no dia 24 de março a suspen-

são do pregão por tempo indeterminado, nos atos 

do governo. O edital previa aluguel de 27 cami-

nhões equipados para a coleta e des�nação de 

resíduos sólidos. O valor máximo de referência 

para a locação havia sido es�pulado em R$ 

13.352.418,36 por um ano de contrato.  Atualmen-

te, a frota segue terceirizada e desde o dia 17 de 

março outros seis veículos operam na cidade a 

par�r de um contrato de emergência com duração 

de 180 dias. O SINSERPU-JF vem fazendo denúncias 

frequentes com relação ao desmantelamento da 

frota  do próprio Demlurb e a precarização dos 

caminhões alugados. A situação tem gerado graves 

consequências, como perda de freios de cami-

nhões terceirizados em uso na cidade e a suspen-

são de veículos sem condições de uso. 

É GOLPE  PJF repete o mesmo edital de licitação negado em 2017 

Caminhões de coleta de lixo 
não serão renovados
Tribunal de Contas suspende pregão e sucateamento no Demlurb deverá prosseguir


