
Limpeza Urbana

 Em 05 de novembro, a sede do Sinteac recebeu os 
trabalhadores da limpeza urbana para assembleia 
destinada à categoria. Houve grande participação dos 
profissionais, que definiram e aprovaram a pauta a ser 
encaminhada para a classe econômica. 
 A assembleia foi conduzida pelo vice-presidente 
do Sinteac, Sérgio Félix. Sérgio destacou os avanços que 
os trabalhadores adquiriram com a representação através 
do sindicato, e garantiu dar continuidade à negociação 
para que todos os companheiros do Aterro Sanitário 
passem a ter o adicional de insalubridade. 

 No dia 23 de outubro, foi realizada a Assembleia 
Geral Extraordinária dos trabalhadores em asseio e 
conservação na sede do Sindicato dos Enfermeiros. O 
evento teve como objetivo discutir, apreciar e votar a 
Pauta de Reivindicação, que foi encaminhada para o 
sindicato patronal. 
 Os trabalhadores presentes aprovaram na íntegra 
a pauta apresentada pela direção do Sinteac, com vista à 
data base de primeiro de janeiro. O presidente do 
sindicato, Antônio Sérgio Ribeiro, mais uma vez cobrou 
a participação da categoria. ‘‘A mobilização e integração 
dos trabalhadores são fundamentais para o avanço na 
conquista de melhor reajuste salarial, bem como das 
cláusulas sociais’’, afirma. 

Sinteac promove assembleias para debater necessidades da categoria

As pautas apresentadas foram aprovadas nas assembleias de asseio e conservação (à esquerda) e limpeza urbana (à direita)
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Iniciativa democrática permitiu ouvir os trabalhadores, bem como informá-los das ações tomadas pelo sindicato 

Votos da diretoria do

               Que as realizações alcançadas em 2013 sejam 
apenas sementes plantadas a serem colhidas no próximo ano.

Paz, saúde e prosperidade.

Comunicamos a todos os trabalhadores e público em geral que estaremos de recesso no período entre 19 de dezembro 
de 2013 e 02 de janeiro de 2014. Atendimentos médicos poderão ser realizados diretamente na Clínica Prontomed.

A Diretoria



Em 2013, o sindicato bateu recorde de atendimento. 
Foram mais de 5000 consultas em várias especialidades 
médicas; 85 mediações na Gerência Regional do 
Trabalho e Emprego; 1678 exames radiológicos; 3700 
exames laboratoriais, como hemograma completo; mais 
de 450 ações trabalhistas, ajuizadas na Justiça do 
Trabalho; além de inúmeras reuniões com a Prefeitura, 
Advocacia-Geral da União (AGU), Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e UFJF, sempre em busca de 
melhores condições de trabalho e garantia dos direitos 
dos trabalhadores.

Sinteac em números

A direção do Sindicato está preparando uma grande 
paralisação dos trabalhadores terceirizados, que prestam 
serviços nas unidades da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF). Os motivos são a falta de condições de 
trabalho, atraso no pagamento, vale-transporte, vale-
alimentação e assédio moral praticado por funcionários 
da UFJF e fiscais das prestadoras.

Paralização

No dia 03 de outubro ocorreram as eleições para 
renovação da diretoria executiva do Conselho Fiscal do 
Sinteac. Votaram mais de 90% dos associados, 
demonstrando o reconhecimento dos trabalhadores pelo 
serviço que vem sendo desenvolvido. A eleição 
promoveu a presidente Sérgio Félix, atual vice-
presidente do Sinteac, membro da executiva nacional da 
Federação Nacional dos Trabalhadores em Asseio, 
Conservação e Limpeza Urbana (Fenascon) e 
coordenador geral da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT) – Zona da Mata. 

Para Sérgio, liderar a administração do sindicato 
será um grande desafio. “A começar pela organização, 
pois a categoria ainda sofre grande discriminação e 
assédio moral por parte de alguns empregadores e 
tomadores de serviços”, disse. 
 O novo presidente enumera alguns pontos que 
seguem na pauta de luta para a categoria, como 
“diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial, 
implantação do vale alimentação para os profissionais 

A empresa Hogo foi acionada na Gerência Regional do 
Trabalho e Emprego (GRTE) de Juiz de Fora, juntamente 
com o Independência Shopping, tomador dos serviços, 
por descumprirem a legislação trabalhista. O pedido de 
mediação foi solicitado pelo sindicato e realizado em 08 
de novembro, onde a empresa alegou falta de fluxo de 
caixa, devido o não recebimento pelo tomador. Diante do 
posicionamento da empresa, o sindicato irá ajuizar ação 
competente para garantir o direito dos 22 ex-
colaboradores da Hogo que não tiveram o termo 
rescisório quitado conforme estabelece a lei.

Hogo

Presidente - Antônio Sérgio Ribeiro
Secretário Geral - Paulo Sérgio Alves 
Lopes
Tesoureira - Nini da Cunha
Jornalista/ Designer -  Rafael Rezende

Tel: (32)3212-0803/ 3218-7127
E-mail:sinteac@gmail.com

Sinteac - Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Asseio e Conservação.
f 

Av. Barão do Rio Branco, 3396/202, Alto 
d o s  P a s s o s .  C e p : 3 6 0 1 5 - 4 4 0 .
Juiz de Fora - MG.

Registro Sindical:
46.000.011024/2003-46

Serginho é eleito presidente do Sinteac

que laboram seis horas, cursos de qualificação, 
implantação de novas especialidades médicas, maior 
interlocução com os órgãos públicos, em todas as suas 
esferas, e ampliação do sistema de comunicação entre o 
sindicato e os trabalhadores”. A posse da nova diretoria 
ocorrerá no próximo dia 02 de dezembro. 

No dia 13 de novembro foi realizada mediação na GRTE 
com a direção do HPS, das empresas Dinâmica e 
Terceiriza, devido às inúmeras denúncias de assédio 
moral praticado por supervisores. O sindicato já havia 
denunciado o fato via ofício à direção do HPS e ao 
Secretário de Saúde, mas nenhuma atitude foi tomada. 

HPS


	Página 1
	Página 2

