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Servidores ganham
acesso à cooperativa
financeira
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Servidores aprovam IPCA 
parcelado e concursos internos

 Em assembleia realizada no dia 21 de 
junho, a categoria aprovou as contrapropostas da 
Administração Municipal apresentadas nas nego-
ciações com a direção do SINSERPU-JF. Os servido-
res passarão a receber 1% de recomposição salari-
al retroativo a janeiro e o restante para completar o 
IPCA de 2,95% em novembro. Um calendário de 
editais, realização de provas e homologações apre-
sentado pela PJF também foi aprovado pela cate-
goria. Leia mais na página 4. 

Concursados da
Guarda Municipal
cobram convocação 
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Mentalidade 
escravocrata preserva
miséria no país

PÁGINA 2

IMPRESSO

Funcionários 
se mobilizam 
pela AMAC

 Funcionários da AMAC fizeram mani-
festações na cidade em favor dos postos de 
trabalho e de seus direitos. Com mais de 30 
anos de serviços prestados à cidade a AMAC 
corre risco de fechar as suas portas. A medida 
causará um transtorno social na cidade, promo-
vendo desemprego em massa, em um período 
de crise econômica. O grave problema pode ser 
evitado se a Prefeitura agir com imparcialidade 
na publicação dos editais relacionados ao cha-
mamento público. Leia mais na página 3.   

Sindicato passa a se
empenhar na garantia 
da progressão
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 O Brasil não vai se libertar da sua condição 

de miséria se não romper com o fantasma da escra-

vidão. Embora oficialmente a Casa Grande e a Sen-

zala tenham sido banidas da história com a aboli-

ção de 1888, a realidade nos mostra que  as duas 

instituições se perpetuam no país. 
 O homem branco, classe média ou latifun-

diário, com muito dinheiro no banco e livre dos 

impostos ainda hoje habita a Casa Grande dos 

novos tempos. O negro  trabalhador, com baixa 

escolaridade e sem direito às condições básicas de 

sobrevivência ainda está na Senzala, que são a 

periferia e as favelas. Esses morrem todos os dias: 

pela polícia, pelo tráfico e pela política de exclusão 

dos poderosos.

 Aqui neste país, quem pode dar as ordens 

é o senhor da Casa Grande. Se por ventura algum 

aventureiro inverter a ordem dos fatores, como fez 

Lula, receberá em troca a chibata: ataques diários 

da imprensa, perseguições do judiciário, prisão e 

até a morte. É o fantasma da escravidão que move 

os seguidos golpes políticos que vivenciamos 

nesses 130 anos. É ele quem prende e golpeia 

quem tenta romper o ciclo de privilégios para uma 

minoria, mesmo sem ter promovido mudanças 

radicais. O maior problema, no entanto, são 

aqueles que não fazem parte da Casa Grande e 

mesmo assim  compram a defesa dos poderosos 

porque não acreditam que estão no cativeiro,  

apesar das evidências. Infelizmente, enquanto 

perdurar  o abismo  entre  ricos e pobres,  a lógica 

da exploração de mão de obra e do egoísmo, o 

Brasil estará fadado ao fracasso. 
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 Concursados excedentes da Guarda 

Municipal cobram convocações à Prefeitura. 

Eles ficaram como excedentes e mesmo com o 

surgimento de vagas, como previa o edital, não 

foram convocados. A demanda é antiga, de 

2008 e mesmo com sentença judicial favorável 

aos concursados, eles não foram chamados. 

Os 21 excedentes foram acolhidos pelo 

SINSERPU-JF, que intercedeu junto à Adminis-

tração, sem, no entanto, resultado favorável. 

Segundo o presidente do sindicato Amarildo 

Romanazzi, a entidade entrou com ação judici-

al por falta de diálogo. “Tivemos que recorrer à 

Justiça, ganhamos e agora a Prefeitura tem 

que cumprir. Há um prazo para isso, mas o 

Executivo não se manifesta”, diz Amarildo.

    O edital publicado em 2006, logo após a 

criação da Guarda,  previa 150 vagas para 

estruturar a categoria. Após a divulgação dos 

resultados em 2007, a Secretaria de Adminis-

tração convocou os candidatos aprovados até 

2008. Mas o então prefeito, José Eduardo Araú-

jo nomeou apenas 147 servidores. Destes 15 

pediram exoneração e três não tomaram pos-

se. Com isso, a Administração preencheu 

somente 129 das 150 vagas.

    Ainda hoje os candidatos lutam para que a 

Prefeitura cumpra a decisão do Tribunal de 

Justiça de Minas, que deu até outubro deste 

ano para que os excedentes sejam chamados. 

O sindicato solicitou a execução do acórdão 

em 2017 e o Tribunal de Justiça determinou o 

cumprimento da convocação dos cargos rema-

nescentes em até seis meses, ou seja, até 5 de 

outubro de 2018. 

Aprovados 
excedentes da 
Guarda cobram 
convocação

Servidor passa a ter direito 
à cooperativa de crédito

 Enfim, uma cooperativa de crédito para 

oferecer ao servidor municipal produtos e serviços 

bancários em condições mais acessíveis e um aten-

dimento diferenciado e personalizado. A possibili-

dade surgiu a partir de demanda dos próprios asso-

ciados ao sindicato, que reivindicavam uma alter-

nativa  que lhes dessem a chance de escapar dos 

juros extorsivos dos bancos convencionais. No 

último dia 5, o representante da cooperativa Sico-

ob Cecremec, Luís Gustavo Nunes Schwenck, este-

ve na Empav para falar aos trabalhadores sobre a 

novidade e tirar dúvidas. O Jornal do SINSERPU-JF 

aproveitou a oportunidade para buscar esclareci-

mentos. Nesta edição, há ainda um encarte da 

própria Sicoob com outras informações.

O que é preciso para se associar a Sicoob 

Cecremec? O interessado deve apresentar o 

último contracheque, comprovante de residência 

atualizado em seu nome, a carteira de identidade 

(RG) e o CPF. No site da cooperativa (www.cecre-

mec.com.br) pode-se acessar à ficha de associação 

para ser preenchida ou se dirigir à sede da unidade 

em Juiz de Fora (Rua Halfeld 414/1008) ao lado da 

C&A. 

 

Quais são os critérios para se associar? Ser 

servidor público municipal ativo ou aposentado. 

Após a solicitação do interessado, a instituição fará 

uma análise obedecendo o padrão do Banco Cen-

tral e todos os pedidos serão analisados, indepen-

dente da situação econômica e cadastral do solici-

tante. 

Se a pessoa for cliente de outro banco e 

quiser também aderir a Sicoob, há algum 

problema? Nenhum problema. A adesão não 

exclui a possibilidade de vínculo com qualquer 

outra instituição de crédito. A grande vantagem da 

Sicoob é a oferta de melhores condições para o 

cooperado. Trabalhamos de forma 100% transpa-

rente.

Como é feita a cobrança em caso de uso do 

cartão Sicoob? Através de boleto bancário, com 

o respectivo extrato das despesas realizadas, como 

com qualquer outro cartão.

É preciso ter um piso salarial mínimo para 

aderir à instituição? Não. A indicação da faixa 

salarial é importante apenas para definir o limite 

de crédito.

Como são os juros cobrados? Bem abaixo do 

mercado. Cartão de crédito, por exemplo, a média 

dos bancos é de 14%, a taxa da cooperativa para o 

rotativo é de 5,9% e no caso de parcelamento do 

cartão, também bem menor que as praticadas 

pelos bancos.  Cheque especial, a taxa da coopera-

tiva é de 5,9%, com até 10 dias sem juros, enquanto 

que a dos bancos tradicionais é de 14%. 

O que se pode adquirir com empréstimo da 

Sicoob Cecremec? Financiamento de veículos e 

empréstimos pessoal  para o que quiser comprar, 

além de linhas sazonais, como pagamento de IPTU 

e IPVA, antecipação de décimo terceiro e imposto 

de renda.

É preciso pagar alguma taxa para se associ-

ar? A partir do momento que a pessoa decide se 

associar ela entra com R$ 100 que é a cota inicial de 

capital e ainda se compromete a capitalizar men-

salmente R$ 35,00 que serão descontados em sua 

folha de pagamento. Estes valores são contabiliza-

dos mensalmente em conta individual.
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AMAC TE QUERO VIVA Sinserpu-JF luta pela sobrevivência da associação

Funcionários cobram defesa
da AMAC pela PJF
 Paralisações e atos públicos quebraram a 

rotina do centro da cidade e das atividades nas 

áreas de assistência social e educação infantil. O 

objetivo era chamar a atenção dos juiz-foranos 

para a grave ameaça de uma mudança radical dos 

trabalhos nesta área. 

EDITAIS PARCIAIS A Administração Municipal 

adotou uma política cruel com relação à AMAC. 

Sua atitude parcial e sem transparência demonstra 

que não há interesse do município em preservar 

uma instituição tradicional da cidade de qualidade 

e eficiência reconhecidas. Com o chamamento 

público essa postura ficou evidente: os editais têm 

beneficiado empresas de outras cidades e prejudi-

cado a AMAC, instituição local, que existe em Juiz 

de Fora há 32 anos.

DEMISSÃO EM MASSA  O Executivo também 

não se preocupa com o abismo social que poderá 

causar com a extinção da AMAC, cuja consequên-

cia eliminará as condições de sobrevivência de 

milhares de pais e mães de família. Se não houver 

mudança de conduta, de imediato, 284 trabalha-

dores  perderão seus empregos, sem direito a rece-

ber as verbas rescisórias, uma vez que a AMAC  

perderá 40% dos recursos repassados pelo Executi-

vo.

 Sem segurança e percebendo o impasse, 

restou à categoria suspender os trabalhos. Nesse 

período, apenas os serviços de acolhimento 24 

horas e de pernoite no albergue foram realizados. 

Na segunda-feira, os trabalhadores retornam aos 

serviços, porém, em estado de greve.

APOIO DOS VEREADORES Na manifestação 

realizada no dia 14 de junho, os funcionários segui-

ram da Praça da Estação ao Parque Halfeld, em 

frente à Câmara Municipal. A intenção era sensibi-

lizar os vereadores para aderirem à causa. No ple-

nário da Câmara, o presidente do SINSERPU-JF, 

Amarildo Romanazzi expôs todo o drama da cate-

goria e ganhou a solidariedade do Legislativo. A 

partir de agora, a comissão de veradores que nego-

cia o pagamento do IPCA de 2017 dos funcionários 

da AMAC irá interceder pela manutenção de suas 

atividades.

Categoria 
quer 
manutenção 
dos postos de 
trabalho, 
recomposição 
de perdas 
salariais e 
continuidade 
do vale 
alimentação

Atenção, trabalhadores da Amac! Em breve, assembleia geral!
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CAMPANHA SALARIAL 2018  Negociações garantem concursos internos

Servidores aprovam parcelamento do IPCA
e calendário de progressão na carreira
       Servidores aprovaram as contrapropostas da 
Administração em assembleia realizada no último 
dia 21. Com isso, a categoria passará a receber 1% 
de recomposição salarial retroativo a janeiro e, em 
novembro receberá a diferença de 1,95% somando 
2,95% correspondente ao IPCA do período.  Os 
servidores aprovaram ainda um calendário a ser 

cumprido pela PJF para publicação de editais, reali-
zação de provas e homologações destinadas a 
diversas categorias. Outro item aprovado foi o 
reajuste do cartão alimentação que passa a valer 
R$ 240. Todos esses itens passam a valer a partir da 
aprovação do acordo entre PJF e sindicato pela 
Câmara. A aprovação das negociações salariais 

aconteceu por votação por meio de cartões. Os 
servidores ganharam dois cartões um verde (para 
aprovação da proposta) e outro vermelho (desa-
provação), que foram inseridos em uma das duas 
urnas, de acordo com o entendimento de cada 
participante da assembleia. Os votos favoráveis 
somaram 152 e os contrários 43.

DENÚNCIA  Fato repercutiu na imprensa

Sindicato desmascara concorrência 
desleal no chamamento público

    O SINSERPU-JF desmascarou a trapaça da entida-

de de outro município que vinha vencendo a maio-

ria dos editais do chamamento público para cuidar 

da assistência social em Juiz de Fora. Na última 

semana de junho, diretores do sindicato descobri-

ram que o imóvel apresentado pela tal instituição 

ao Conselho Municipal de Assistência Social para 

abrigar a Casa de Passagem que iriam administrar, 

sequer havia sido alugado.

ATÉ O DIA 30 O casarão na Rua Oswaldo Cruz, no 

Centro, estava com a placa de “aluga-se” e os donos 

da imobiliária garantiram que não tinham recebido 

proposta. O espaço, no entanto, era para estar 

adaptado até o dia 30 para receber mulheres em 

situação de rua e famílias em trânsito assistidas 

pelo programa.

ENTIDADE SUSPENSA A Fundação Maria Mãe, 

que, até então era responsável pelo serviço, per-

deu a concessão para a entidade no chamamento 

público realizado em 2017 pela PJF. Sem registro no 

Conselho Municipal de Assistência Social, critério 

básico para assumir os trabalhos na cidade, a enti-

dade está temporariamente suspensa pela Admi-

nistração, até que regularize a situação. Com isso, 

os assistidos pela Fundação Maria Mãe passaram a 

ocupar o Núcleo Cidadão de Rua, que não tem 

capacidade para absorver a demanda.

DENÚNCIA À IMPRENSA O presidente do 

SINSERPU-JF, Amarildo Romanazzi  observou que 

além da entidade não ter cumprido o prometido, a 

casa apresentada ao Conselho não possui estrutu-

ra necessária para o atendimento da demanda. 

Preocupado com o processo, Amarildo convocou a 

imprensa para denunciar as falcatruas e uma pri-

meira vitória foi alcançada. O sindicato vem lutan-

do pela manutenção dos postos de trabalho na 

AMAC ameaçados pelo chamamento público, que 

reorganiza a assistência social na cidade. A direção 

do SINSERPU-JF não é contra o processo, mas ques-

tiona a forma como ele vem sendo desenvolvido 

pela Prefeitura.  

Sindicato denuncia trapaça da entidade que apresentou imóvel 
fantasma para abrigar Casa de Passagem ao Conselho de Assistência Social


