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Categoria também aprova 5% 
de reajuste salarial  

 Possibilidade de suspensão das 
atividades em favor do pagamento do 
décimo terceiro da categoria, nota no 
Jornal Tribuna de Minas e distribuição 
de informativo nas ruas da cidade sobre 
o risco de calote da PJF nos servidores 
marcaram as ações de resistência do 
Fórum Sindical e do funcionalismo.  
 Em período de data-base, a cate-
goria quer, ainda, reajuste de 5% mais 
IPCA, assuntos estes que, dentre outros 
marcaram as discussões da assembleia 
dos servidores municipais realizadas no 
dia 29 de novembro. A categoria mon-
tou uma pauta com 17 itens. Os funcio-
nários da AMAC, por sua vez, querem 
entre outras medidas,  Plano de Cargos 
e Salários, redução dos altos vencimen-
tos e condições de trabalho, além do 
mesmo reajuste cobrado pelos servido-
res. Leia mais na página 4.

A família Sinserpu-JF

deseja um Feliz Natal e

um próspero Ano Novo!

IMPRESSO
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 Os servidores chegaram ao fim de 2018 a 

duras penas. Entra prefeito, sai prefeito e aqueles 

que de fato dão o sangue, diariamente, para fazer a 

cidade funcionar são estrategicamente ignorados e 

tratados como carga pela Administração. 
 A possibilidade de suspensão do décimo 

terceiro do servidor é medida autoritária e humi-

lhante. Tendo consciência da restrição orçamentá-

ria para honrar o compromisso, o prefeito deveria 

buscar ajuda até na China, se fosse um líder real-

mente preocupado com a cidade e seus funcioná-

rios. Em tempos de total descaso pelo trabalhador, 

gestores nem se envergonham mais. 
 A cara nem queima por deixar dezesseis 

mil famílias sem o abono anual, um direito inalie-

nável garantido pela Constituição Federal. Consi-

derando que a grande maioria dos servidores muni-

cipais é de baixa renda, a negligência da Adminis-

tração fica ainda mais revoltante. Pessoas que 

sequer ganham dois salários mínimos, que hoje 

“vendem o almoço para pagar a janta”, estão sendo 

castigadas sem o décimo terceiro, usado para dei-

xar o Natal menos sofrido, mas principalmente 

para quitar dívidas em tempos difíceis. 
 Humanidade é algo que os eleitos pelo 

povo e seus protegidos desconhecem. 
 No fundo, são fariseus, repetindo as práti-

cas condenadas por Jesus, que celebram um Natal 

sem compaixão, e com interesse. Pelo poder e pelo 

dinheiro.
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 Para prevenir um mal que se expande 

entre mulheres e homens, o SINSERPU-JF tem 

desenvolvido uma campanha nos setores da PJF 

com maior número de trabalhadores. As ações 

visam a combater os cânceres de mama e próstata. 

Dentro da programação do “Outubro Rosa” o sindi-

cato promoveu palestras sobre a importância das 

ações preventivas.  Na plateia, servidores (mulhe-

res e homens) do Departamento de Limpeza Urba-

na de Juiz de Fora (Demlurb). “Essa nossa preocu-

pação com o saúde do trabalhador será uma cons-

tante”, afirmou o presidente do SINSERPU-JF, Ama-

rildo Romanazzi. No “Novembro Azul”, as palestras 

foram  ministradas nas dependências da Secretária 

de Obras, Empav e Demlurb. As palestras  ficaram  

a cargo de Deise da Silva Medeiros, diretora de 

Saúde do SINSERPU-JF, e Daniele Cristina dos San-

tos, do HPS (o Hospital de Pronto-Socorro munici-

pal) e teve o apoio do NEP (Núcleo de Educação 

Permanente) do HPS, representado por Alessan-

dro Teixeira. Como conteúdo, as causas, os efeitos, 

como detectar e, mais importante, como prevenir 

o câncer de mama e próstata:  atividade física regu-

lar, alimentação saudável, manter o peso corporal 

adequado, evitar o consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas.  Após a realização dos eventos contra o 

câncer de próstata, foram distribuídas guias de 

exames ( PSA- Total, PSA- Livre) para que trabalha-

dores possam realizar exames em diversos postos 

de saúde. Esse evento contou com a parceria da 

secretaria de atenção primária da saúde em conso-

nância com o projeto Novembro Azul. 

SINDICATO NA BASE Ciclo de palestras mobiliza trabalhadores

Sinserpu-JF alerta para prevenção 
do câncer de mama e próstata

Categoria adere totalmente à iniciativa do sindicato

Visite nosso site: www.sinserpujf.com.br e Facebook: sinserpujf



3 sinserpujf.com.br

NA CÂMARA Ameaça de não pagamento do 13º, Guarda Municipal, Plano Saúde Servidor  

Sinserpu-JF usa Tribuna Livre
para fazer denúncias
  Além da ameaça de não pagamento do 

décimo terceiro, o sucateamento do plano Saúde 

Servidor e da Guarda Municipal foram questiona-

dos pelo presidente do SINSERPU-JF, Amarildo 

Romanazzi , na Tribuna Livre da Câmara, no último 

dia 4. 

 A precariedade do plano de saúde tem 

provocado uma debandada de médicos e hospitais 

credenciados. As dificuldades foram inclusive a 

manchete do Jornal Tribuna de Minas do último 

dia 6. O plano é coparticipativo, o servidor paga a 

sua parte, mas a Prefeitura não cumpre com a dela. 

Os descontos nos contracheques da categoria 

continuam, mas o atendimento prestado já não é o 

mesmo. Segundo Amarildo, muitos beneficiários 

são constrangidos ao procurarem clínicas e rece-

berem a negativa de atendimento. À Tribuna, a 

Administração alega que a expectativa é de acertar 

sua dívida ainda em dezembro. A situação da Guar-

da, abordada na edição anterior do Jornal do Sin-

serpu  permanece  inalterada. De acordo com o 

presidente do sindicato é preciso efetivar novos 

integrantes à corporação. “Há insuficiência de 

pessoal e sobrecarga de trabalho.”

Os cronogramas para homologação dos 

concursos de competição interna foram 

garantidos pela Secretaria de Recursos 

Humanos. Os concursos internos são uma 

reivindicação antiga da classe trabalhadora 

que busca melhores salários e reconheci-

mento por parte da administração. Ponto de 

pauta na última campanha salarial, tal bene-

fício foi defendido pelo SINSERPU-JF em 

negociação. O sindicato fiscalizará a  concre-

tização da programação administrativa.

Processos Seletivos: 
estamos de olho

 Se antes da chamada “crise fiscal” os 

órgãos da PJF andavam abandonados, agora, 

então, é que está tudo uma calamidade. Em visita 

ao depósito operacional da Funalfa,  na Vila Ideal, o 

diretor do SINSERPU-JF,  Irlan Pereira, ficou impres-

sionado. 

 “Cheguei ao depósito com sede e não havia 

copos descartáveis. Quando consegui , não havia 

água. Os colegas disseram que aguardavam a che-

gada  do produto do Demlurb, uma vez que a Funal-

fa não fornece água aos funcionários”, conta Irlan. 

No setor trabalham 15 homens que diariamente 

enfrentam péssimas condições de trabalho. “O 

Faltam condições 
de trabalho na Funalfa

local é quente e sem ventilação, os ventiladores 

não funcionam e quando chega o verão fica insu-

portável,” denuncia. O vestiário é improvisado e 

está com o teto danificado, caindo poeira. Dos 

quatro chuveiros do banheiro, apenas um funcio-

na, obrigando os funcionários a fazerem fila. A 

cozinha também é improvisada e os trabalhadores 

têm que implorar à Funalfa para conseguirem gás 

de cozinha para esquentar suas marmitas. Além da 

escassez de tudo, o lugar não apresenta segurança, 

com madeiras e fogão no mesmo espaço e botijões 

expostos ao calor. Assim caminha a Funalfa. Assim 

caminha a prefeitura de Juiz de Fora.   

Conforme deliberação da última assembleia, 

o sindicato e os sócios AMAC farão uma roda 

de conversa sobre a importância da institui-

ção AMAC com os trabalhadores. Funcioná-

rios interessados em uma direção transpa-

rente e mais democrática não podem perder 

esse encontro que acontece no dia 9 de jane-

iro, na segunda quarta do mês, às 18h, no 

SINSERPU-JF.

Roda de conversa

Vontade política, recursos financeiros para 

comprar asfalto e mão de obra são  as três 

medidas necessárias para solucionar a gran-

de quantidade de buracos que viraram a 

marca registrada da cidade, nos últimos 

meses. Devido às milhares de reclamações, a 

PJF arrumou o dinheiro com o BDMG. E, 

quem fará o recapeamento? Eles, os bravos 

funcionários da Empav que, há bem pouco 

tempo corriam o risco de serem demitidos, 

devido à ameaça de fechamento da empre-

sa. Funcionários da Empav são fundamenta-

is para a cidade.

Operação
tapa-buracos

Banheiro, cozinha e galpão em péssimas condições!
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EM 2019 Reajuste de 5% mais IPCA, PCCV e isonomia do ticket serão levados à negociação 

Servidores aprovam paralisação
por décimo terceiro

      Suspensão das atividades em favor do paga-
mento do décimo terceiro da categoria e reajuste 
de 5% mais IPCA, marcaram as discussões da 
assembleia dos servidores municipais realizadas 
no dia 29 de novembro.  O objetivo do encontro 
era deflagrar a Campanha Salarial 2019, cuja data-
base é 1º de janeiro.
      Devido às dificuldades impostas à categoria 
pela Administração, foram incluídas no debate a 
suspensão do décimo terceiro e a forma de luta 
para recuperá-lo. Uma paralisação com assembleia 
em frente à Câmara foi agendada para o dia 21 de 
dezembro, caso o décimo terceiro realmente não 
tenha caído na conta dos servidores.

DIREITO CONSTITUCIONAL Os servidores 

defenderam a paralisação como forma de pressão. 

“Para mim, décimo terceiro é fundamental. Traba-

lho o ano inteiro e conto com esse dinheiro para 

despesas extras, como IPVA, IPTU e material esco-

lar das crianças. Vão suspender o que é nosso por 

direito e vai ficar por isso mesmo? O sindicato tem 

que fazer alguma coisa”, disse um servidor do Dem-

lurb presente à reunião. 

 O presidente do SINSERPU-JF, Amarildo 

Romanazzi,  informou que além da paralisação do 

dia 21, as ações serão tomadas em parceria com os 

demais sindicatos dos servidores, por meio do 

Fórum da Unidade Sindical. A pauta de reivindica-

ções para 2019, aprovada em assembleia, consta 

de 17 itens, entre eles: reformulação do Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos, reajuste e isono-

mia do vale alimentação, participação do sindicato 

nas discussões da reforma administrativa e implan-

tação de Plano de Cargos e Salários para Agentes 

Comunitários de Saúde. 

Se o abono anual não cair na conta 
do trabalhador até o dia 20 (quinta-
feira), as atividades serão 
suspensas no dia seguinte. Uma 
assembleia em frente à Câmara 
durante a paralisação definirá os 
rumos do movimento

 Funcionários da AMAC  também apro-
varam a pauta de reivindicações, em assem-
bleia realizada no último dia 28. A categoria 
tem data-base em 1º de janeiro e definiu 15 
itens a serem negociados.  Entre as propostas 
de negociação com a direção da instituição 
estão: reposição inflacionária pelo IPCA e 5% 
de reajuste; criação de um novo Plano de Car-
gos e Salários; redução dos altos salários da 

Reajuste e valorização são parte das 
reivindicações dos funcionários da Amac 

AMAC; condições dignas de trabalho, manu-
tenção da frota de veículos e fornecimento de 
Equipameto de Segurança do Trabalho; garan-
tia de permanência da AMAC no plano “Saúde 
Servidor”; equiparação dos salários e funções 
das Educadoras de creches com as professoras 
da Rede Municipal; promoção por mérito e 
tempo de serviço. Em caso de contratação de 
uma pedagoga, buscá-la nos próprios quadros.

RENDA TRIBUTÁRIA 

RENDA SOCIAL

RENDA PATRIMONIAL

RENDA EXTRAORDINÁRIA

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

APLICAÇÃO DE CAPITAIS 

SINDICATO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUIZ 
DE FORA: RESUMO PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2019

PRESIDENTE
Amarildo Romanazzi da Fonseca

DIRETOR FINANCEIRO
Antônio Carlos de Santana

     
CONTADOR

Guilherme de Almeida Barra
TC-CRC-MG 47.309

1.080.000,00

15.000,00

10.000,00 1.105.000,00

570.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

30.000,00

55.000,00 1.105.000,00


