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Justiça do Trabalho
pode acabar neste
governo
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Servidores protestam, 
mas PJF ignora e atrasa 13º

Por má gestão do dinheiro público, o 
Executivo deixou de cumprir o que esta-
belece a Constituição Federal e atrasou 
um direito dos servidores municipais: o 
pagamento do décimo terceiro salário. 
Tendo em seus quadros uma maioria 
com vencimentos próximo ao salário 
mínimo, a PJF promoveu o pior Natal da 
história. Em protesto, a categoria parali-
sou suas atividades nos dias de assem-
bleia. O setor de urgência e emergência 
chegou a paralisar e fazer manifesta-
ções na cidade. O mesmo ocorreu na 
Empav por não cumprimento do acordo 
coletivo.  Leia mais na página 4. 

Infiltração adoece
servidor em UBS
no Monte Castelo
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Sinserpu-JF 
fiscaliza processo
seletivo
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Categoria vivenciou
pior Natal de todos
os tempos

Sindicato vai à Justiça por pagamento
de salários na Amac (PAGINA 3)

No Parque Halfeld, trabalhadores indignados
se reuniram em assembleia
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   O SINSERPU-JF, a FESERP-MG (Federação 

dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais 

do Estado de Minas Gerais) e a CSB (Central dos 

Sindicatos Brasileiros) vem a público expressar 

solidariedade às vítimas e familiares dos atingidos 

pelo rompimento da barragem de Brumadinho. 

Uma tragédia anunciada que se cumpriu e com isso 

ceifando vidas inocentes, devastando uma região e 

destruindo o meio ambiente.
  Três anos se passaram da tragédia de 

Mariana e outra catástrofe cai sobre o chão das 

Minas Gerais. Nossas entidades se unem neste 

momento a todos os movimentos da sociedade 

civil organizada para cobrar das autoridades a puni-

ção imediata dos culpados, pois o povo brasileiro 

não aguenta mais conviver com a impunidade de 

colarinhos brancos que só pensam em acumular 

fortunas e riquezas às custas da dor e da tristeza 

dos indefesos e devastar a natureza, provocando 

danos irreparáveis.
 Três anos após a tragédia de Mariana, 

nenhum empresário milionário foi preso e nem as 

indenizações foram quitadas. E tão pouco a 

reconstrução material daquilo que foi destruído, já 

que a reconstrução moral dos atingidos jamais 

será reparada. Quando Carlos Drummond de 

Andrade expressava que “Itabira era apenas um 

retrato na parede” nos leva a crer que ele, há mui-

tos anos, já pressentia que as nossas Minas Gerais 

um dia seriam devastadas por dejetos químicos da 

ambição sem limites. É necessária uma interven-

ção nessas empresas que exploram as nossas 

riquezas por parte do governo, para garantir a segu-

rança do nosso povo e frear a devastação, pois o 

risco de rompimento em outras barragens espalha-

das pelo Estado é fato diante do descontrole dos 

órgãos fiscalizadores. Exigimos que a Justiça cum-

pra o seu papel e aja com rigor na punição dos 

envolvidos, colocando atrás das grades os verdade-

iros culpados desse crime. O choro dos inocentes 

ecoa pelas montanhas de Minas e o sentimento de 

Justiça é uma exigência de todo o Brasil. 
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Sindicato participa de ato em defesa 
da Justiça do Trabalho

 O SINSERPU-JF participou de uma manifes-

tação em defesa da Justiça do Trabalho, no último 

dia 21, em frente ao prédio da instituição, na Aveni-

da Rio Branco. 

 O evento em defesa  do órgão responsável 

por julgar causas no âmbito trabalhista reuniu 

diversas  entidades sindicais e sociais da cidade. O 

motivo da manifestação se deve à intenção do 

governo Bolsonaro de acabar com a Justiça do 

Trabalho no país. O ato foi organizado pelo Sindica-

to dos Serventuários da Justiça do Trabalho e pela 

OAB.

 Diretor do SINSERPU-JF, presidente da 

FESERP-MG e da seccional mineira da CSB, Cosme 

Nogueira, falou em nome do sindicato dos servido-

res. “Lutar com todas as forças na defesa das enti-

dades sérias é um dever de todos os brasileiros. 

Jamais poderemos imaginar um Brasil justo sem 

Justiça do Trabalho”, disse Cosme que no Ato este-

ve ao lado do presidente do sindicato, Amarildo 

Romanazzi e dos diretores Antônio Carlos de 

Sant'Anna, Deise da Silva Medeiros.

Manifestação se deve 
às declarações de 
Bolsonaro de acabar 
com a instituição no país

HOMOLOGAÕES SE ENCERRAM 
NO PRIMEIRO SEMESTRE; 

SINDICATO FISCALIZA 
     

Seguindo o cronograma definido, os processos 
seletivos internos andam a todo vapor. Um ganho 
importante para os servidores, pois, significa corre-
ção salarial, as seleções competitivas fazem parte 
das reivindicações da categoria levadas à negocia-
ção pelo SINSERPU-JF. O sindicato cobra e fiscaliza 
o desenvolvimento das provas e homologações 
que se encerram no primeiro semestre deste ano.
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Publicação do edital em agosto 
de 2018, prova em outubro de 2018,
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Por Cosme Nogueira, Presidente da FESERP-MG e da CSB Minas E diretor do SINSERPU-JF

‘Jamais poderemos imaginar um
Brasil justo sem Justiça do Trabalho’
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MAIS DE DEZ DIAS SEM SALÁRIO ParaTST, salário atrasado tem que ser pago com correção 

Sinserpu-JF aciona Justiça por
atraso de salários na Amac
 Os funcionários da AMAC ficaram mais de 

dez dias sem o pagamento dos salários de dezem-

bro. O dinheiro só foi liberado no dia 18 de janeiro, 

depois que o SINSERPU-JF entrou com ação civil 

pública para garantir a liberação dos vencimentos 

dos trabalhadores. 

SINDICATO ATENTO O departamento jurídico da 

entidade tem tudo pronto para entrar com ação 

judicial caso novos atrasos aconteçam. Em ofício 

enviado à entidade, a AMAC informou sobre o 

pagamento de dezembro, mas alertou para a possi-

bilidade de novos atrasos. Além de cobrar o direito 

do trabalhador, o sindicato cobrará multa devida. 

De acordo com a CLT os salários devem ser efetua-

dos até o quinto dia útil do mês seguinte ao traba-

lhado. Havendo atraso, a empresa pode pagar 

multa no valor de um salário mínimo, elevado ao 

dobro em caso de reincidência.

 Ainda conforme a Súmula 381 do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), o salário atrasado será 

pago com correção monetária. 

 O SINSERPU-JF levou à Tribuna Livre da 

Câmara, no dia 15/01, diversas denúncias rela-

cionadas à falta de valorização dos servidores 

da Guarda Municipal e a precariedade de suas 

condições de trabalho.

 As irregularidades já haviam sido 

denunciadas pelo sindicato na Tribuna Livre do 

dia 4 de dezembro, ainda na gestão do antigo 

secretário. Em defesa da guarda municipal, o 

vice-presidente do SINSERPU-JF, Francisco Car-

los da Silva, o Chiquinho enumerou  as deficiên-

cias existentes no setor.

 Em sua explanação, o vice-presidente 

do SINSERPU-JF citou diversos  problemas, 

entre eles: aparelhos de ginástica abandona-

dos;  drone  profissional fora de uso; falta de 

viaturas e efetivo reduzido. Chiquinho ressaltou 

ainda  o valor do aluguel do imóvel para a Guar-

da na Avenida Sete de Setembro, de R$ 10 mil, 

enquanto a categoria sofre com a desculpa do 

Executivo de “falta de recursos”.      

Sindicato defende
servidores da Guarda
na Câmara 

 Uma infiltração antiga na sala de vacinas da UBS de Monte Castelo causa sérios danos a 

servidores que ali trabalham e à população assistida. Os funcionários sofrem com alergias 

provocadas pelo mofo. “Tomo antialérgico e antibiótico direto e além de nem fazer efeito, corro 

o risco de sofrer uma hepatite medicamentosa ou outra doença”, diz uma servidora. Segundo a 

equipe que trabalha na sala de vacinação, apesar de reivindicarem a correção do problema, a 

Secretaria de Saúde faz vista grossa e tudo permanece como está. Servidores dizem que o 

pessoal da limpeza tenta amenizar a situação, sem sucesso. É preciso lembrar que a UBS do 

Monte Castelo passou por reforma e ampliação recentes. “Disseram que o problema da 

infiltração seria resolvido, mas ele retornou e continua afetando nossa saúde. Sofremos com 

sinusite, rinite, tosse e olhos lacrimejantes”, observou outro funcionário.  

Infiltração em 
UBS compromete 
saúde de servidor 

DEMISSÃO NA AMAC O 
SINSERPU-JF entrou com 

ação na Justiça questionan-
do a demissão de funcioná-

rio da AMAC por justa 
causa após postagens nas 
redes sociais na qual ele 

emite a sua opinião.

Vice-presidente denuncia desmonte da GM
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SEM DIREITO  Pior Natal dos últimos tempos

Servidores se mobilizam por 13º
          Atraso e parcelamento do décimo terceiro 
dos servidores geraram protesto da categoria. 
Enquanto trabalhadores da Urgência e Emergência 
da saúde trabalharam com escala mínima, funcio-
nários da Empav fizeram greve por descumprimen-
to de acordo. Os demais servidores paralisaram 
suas atividades nos dois dias de assembleia, em 21 
de dezembro e 8 de janeiro. Contrariando a Consti-
tuição Federal, que garante o pagamento do déci-
mo terceiro aos trabalhadores até o dia 20 de 
dezembro, o prefeito Antônio Almas (PSDB) adiou 

o depósito na conta dos servidores para os dias 18 
de janeiro e 15 de fevereiro. 
       O problema compromete a vida dos servido-
res, principalmente considerando que a grande 
maioria dos trabalhadores da PJF ganha pouco 
mais de um salário mínimo.  Essa maioria de servi-
dores passou um Natal triste, sem direito de uma 
ceia digna em família ou presentes para filhos e 
netos. “Desde quando comecei a trabalhar aqui, 
esse foi o pior fim de ano que vivi”, disse um funcio-
nário da Empav. O presidente do SINSERPU-JF, 

Amarildo Romanazzi denunciou o excesso de car-
gos comissionados em alto escalões, os gastos com 
publicidade e os aluguéis caríssimos de imóveis 
particulares que continuam como se tudo estives-
se dentro da normalidade. 
       “Pelo que estamos vendo, o prefeito não quer 
priorizar o servidor, mantendo a política de terceiri-
zação, que no Demlurb é quase um trabalho escra-
vo, e seguindo com aluguéis de caminhão, cujos 
valores mensais dariam para comprar um novo 
veículo por mês”, denuncia Amarildo.  

NA EMPAV  Categoria paralisou por mais de uma semana  

Funcionários fizeram greve
e sindicato entrou com ação
        Devido ao não cumprimento do acordo coleti-

vo de pagamento do décimo terceiro salário até o 

dia 20 de dezembro, funcionários da Empav entra-

ram em greve. Nesse período, diversas tentativas 

de garantir o pagamento foram feitas, como nego-

ciações como a direção da entidade e com o prefei-

to Antônio Almas. Como nada adiantou, o 

SINSERPU-JF entrou com ação civil pública na Justi-

ça do Trabalho. Uma audiência entre as partes está 

marcada para o dia 6 de fevereiro.  Por ser uma 

empresa pública, portanto celetista, a Empav não 

se enquadra nas determinações administrativas 

dos servidores concursados. Dessa forma, a 

empresa fez um acordo coletivo assinado pela 

entidade e o sindicato em novembro de 2018. No 

dia combinado para o pagamento, porém, a dire-

ção da empresa voltou atrás, dizendo que seguiria 

a determinação da PJF de adiar o pagamento e 

parcelá-lo em duas vezes. Para o vice-presidente do 

sindicato, Francisco Carlos da Silva, o Chiquinho, 

nada justifica o descumprimento de um acordo 

devidamente documentado. “É mais uma demons-

tração de desrespeito e indiferença da empresa 

com o trabalhador”, ressaltou Chiquinho.

         Servidores do setor de urgência e emergência da 

Secretaria de Saúde movimentaram a cidade na manhã 

do dia 28 de dezembro, em protesto contra o não paga-

mento do décimo terceiro e o adiamento da liberação 

dos salários para o sétimo dia útil. Os trabalhadores 

estiveram paralisados atuando em regime de escala 

mínima, entre o  21 de dezembro a 3 de janeiro. 

 A categoria se reuniu em frente ao HPS e, com o 

apoio da Polícia Militar, fechou alternadamente as três 

pistas da Avenida Rio Branco. Em seguida, seguiu em 

marcha até a Regional Leste, onde fez “apitaço” e discur-

sos, despertando a curiosidade de usuários da unidade 

e transeuntes no entorno.

 Com palavras de ordem como “prefeito calotei-

ro cadê nosso dinheiro”, os servidores subiram a Rua 

Halfeld, passando pela Praça da Estação. No Calçadão, 

comerciantes e seus funcionários foram surpreendidos 

com o bordão ”o prefeito não me pagou e o comércio se 

ferrou”. Assim a passeata chegou até às escadarias da 

Câmara, onde o movimento foi encerrado.

Servidores da 
urgência e emergência 
movimentaram o centro 


