


Os serviços ofertados pelo Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador Regional Juiz de Fora, CEREST/Dvisat, 
são essenciais no que diz respeito à garantia de direitos e 
orientação dx trabalhadxr acometido por doenças 
ocasionadas pelo trabalho e outras. Por sua importância, o 
CEREST precisa ser potencializado com a contratação de 
profissionais imprescindíveis aos atendimentos, como 
psicólogos, e ter uma localização mais central e acessível.

Além de debater a pauta do fortalecimento do órgão 
com o Ministério Público do Trabalho e em reunião na 
Câmara dos Vereadores, o SINTRAF JF reinvindicou a 
reestruturação do órgão junto à Secretaria de Governo da 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. 

SINTRAF JF e demais sindicatos reuniram-se com 
representantes do Ministério Público do Trabalho 

e debateram a situação do CEREST.

CARREATA BANCÁRIA - VACINA JÁ!

 No dia 12 de junho, o SINTRAF JF realizou a Carreata Bancária - Ato de 
Amor pela VIDA. A atividade teve como objetivo reivindicar a inclusão da 
categoria entre os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19. Mais 
do que isso, o movimento também sensibilizou a população para a 
importância da Vida e da vacinação para todas e todos.
 Durante a pandemia, o sindicato tem acompanhado de perto a 
realidade dxs bancárixs, amplamente expostos à contaminação. A 
fiscalização das medidas protetivas e protocolos sanitánirios também estão 
entre as ações da entidade.

 A campanha Sindicato Solidário já arrecadou 1782 quilos 
de alimentos e beneficiou famílias atendidas em projetos da Obra 
Social Pe. Nilton Fagundes Hauck, Casa da Criança Jacinta e 
Francisco, Escola de Samba União das Cores e Associação de 
Moradores do Bairro Sagrado Coração de Jesus.
 O SINTRAF JF conta com o apoio do Coletivo Periferia no 
Poder, do Grupo de Fé e Política de Juiz de Fora e da Cooperaf/JF.
 Junte-se a nós! Faça sua doação! Informações: 

 (32) 3215-2249 e/ou (32) 98416-1150 (Robson Marques).
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