
Diretoria e trabalhadores do SINTEAC reunidos na comemoração pelo dia do Trabalhador em Asseio e Conservação

No dia 09 de agosto, os trabalhadores se reuniram 
em um coquetel organizado pelo SINTEAC, em 
celebração ao Dia do Trabalhador em Asseio e 
Conservação. O evento antecipou a comemoração da 
data oficial, 11 de agosto. A festa contou com o sorteio de 
prêmios, além de homenagens aos funcionários Márcio 
Antônio dos Reis, da empresa Dinâmica, e Rita das 
Dores de Sá, da empresa PH, eleitos os profissionais do 
ano. A empresa Dinâmica recebeu a placa como a melhor 
de 2013, entregue ao gerente geral da instituição em Juiz 
de Fora, Marcílio Pereira de Carvalho. Já Carlos Augusto 
Cardoso foi homenageado como o mais antigo associado 
do Sindicato. 

“A festa é uma forma de prestigiarmos os 
sindicalizados e seus dependentes, que compreendem 
que nossa instituição se faz com a participação de toda a 
categoria. Essa integração é muito importante para o 
avanço de novas conquistas”, afirma o vice-presidente 
do Sindicato e Coordenador da União Geral dos 

Sinteac promove confraternização em homenagem ao Dia do Trabalhador

Trabalhadores (UGT) da Zona da Mata, Sérgio Félix.
A trabalhadora Fernanda Lopes enumerou 

elogios ao evento. “O ambiente aconchegante, com 
decoração de bom gosto; o serviço de buffet, de primeira 
linha; os componentes da mesa diretora, que fizeram 
discursos breves e objetivos, engrandecendo a classe, ao 
invés de seus próprios méritos à frente do Sindicato; os 
convidados, que trouxeram para o ambiente simpatia, 
bom humor, gentileza e bom astral; e, por fim, a alegria e 
confraternização que explodiu durante o sorteio de 
vários prêmios de primeira linha”. 

Segundo Sérgio, o momento de descontração e 
lazer promovido pelo SINTEAC serve como forma de 
“restituir aos associados a confiança e o apoio que 
depositam no trabalho que temos desenvolvido”. Com o 
êxito deste evento, a diretoria já planeja novidades para a 
próxima comemoração. Em 2014, a expectativa é de que 
a festa seja estendida a todos os trabalhadores 
representados pelo Sindicato.
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Uma agradável confraternização entre companheiros 
profissionais, amigos e familiares. Assim foi a noite de 09 de 
agosto, no coquetel promovido pelo SINTEAC. Um evento 
importante para tornar os trabalhadores e seu Sindicato ainda 
mais unidos, sempre em busca do respeito e valorização do 
profissional. Entre encontros, homenagens, sorteios e 
brincadeiras, ficaram boas lembranças, registradas em várias 
fotografias. Confiram algumas dessas imagens, e até o 
próximo evento! 
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No dia 22 de agosto, o Procurador Geral do Município, 
Leonardo Guedes, recebeu a direção do SINTEAC  para 
discutir a situação de ex-trabalhadores das empresas 
Pationay, Albina, Delta, que ainda não receberam seus 
créditos trabalhistas. No encontro, o procurador se 
comprometeu a estudar a situação e dar um 
posicionamento ao Sindicato, tendo em vista que todas 
as empresas prestaram serviço à Prefeitura de Juiz de 
Fora na administração passada. O encontro também 
serviu para fortalecer a parceria do Sindicato com a PJF, 
do qual somos parceiros também através da UGT.

No dia 30 de agosto, foi escolhida a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) da empresa Vital 
Engenharia, responsável pelo aterro sanitário de Juiz de 
Fora. Foram eleitos os trabalhadores Anderson Ferreira 
da Silva e Semião Jose Ezidio (titulares), Luciana 
Aparecida Fernandes e Giovanni Almeida Neves 
(suplentes).

A Prefeitura de Juiz de Fora continua sem solução para o 
problema da Guarita do Retiro. Apesar de ter feito vários 
acordos na Gerência do Trabalho e Emprego, 
comprometendo-se a efetuar a reforma da guarita, até 
hoje nada foi feito. Diante da falta de solução, o 
Sindicato vai tomar as medidas judiciais cabíveis.

Vital Engenharia

Guarita do Retiro

Este mês, a Nota Dez vai para a Secretária de 
Administração e Recursos Humanos (SARH) da 
Prefeitura de Juiz de Fora, Andréia Goresk, pela 
eficiência e competência que tem conduzido a SARH. 
Parabéns ao Prefeito Bruno Siqueira pela nomeação.

Conforme Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), as 
empresas deverão pagar em dobro o dia 11 de agosto a 
todos os trabalhadores, independentemente de 
trabalharem ou não nesta data. Caso a determinação não 
seja cumprida, o trabalhador deve denunciar ao 
Sindicato, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. 
O pagamento deverá ser feito em setembro. Fique 
atento!

11 de Agosto

PGM Nota Dez

Companheiros, para ficarem sabendo das atividades do 
Sindicato em tempo real, acessem o site do SINTEAC: 
www.sinteacjf.com.br.

Site

A direção do SINTEAC já está recebendo sugestões 
para encaminhar a elaboração da pauta da CCT de 2014. 
Certamente, já houve muitos avanços, mas precisamos 
alcançar novos benefícios.  Para isso, é fundamental a 
participação dos trabalhadores.

CCT-2014

O Governo Federal já prepara estudos para mudar as 
regras de concessão do Seguro Desemprego. Pela 
proposta inicial do Ministério da Fazenda, seria 
ampliado de 6 para 8 meses o tempo mínimo trabalhado 
para a primeira solicitação do seguro, 12 meses para a 
segunda e 18 para a terceira. O número máximo de 
parcelas pagas pode reduzir de 5 para 3, a partir da 
segunda solicitação. 

Seguro Desemprego

O Departamento Jurídico do SINTEAC ajuizou ação 
trabalhista contra a empresa MGS, pelo corte do 
adicional de insalubridade de alguns trabalhadores que 
laboram no Hemominas. A instituição alega que os 
trabalhadores não fazem mais jus ao recebimento, o que 
causa estranhamento, pois as atividades exercidas 
continuam as mesmas e nas mesmas condições. 

MGS I

O Sindicato protocolou pedido de mediação na Gerência 
do Trabalho e Emprego de Juiz de Fora, para que a MGS 
esclareça sobre Banco de Horas, Jornada de Trabalho 
superior à contratada,  entre outras irregularidades .

MGS II
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