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O presidente do SINTEAC - JF, Sérgio Félix, esteve na A conferência teve como objetivo organizar e fortalecer 
Conferência Regional UNIAméricas em Bogotá, as entidades representantes de trabalhadores em 
Colômbia, que aconteceu no dia 26 de março de 2014. limpeza, asseio e conservação, vigilância, segurança 

privada e condomínios.
Além da delegação de Minas Gerais, o evento contou 
com a participação de  sindicalistas de mais de dez Tendo em vista a expansão mercadológica do setor, 
países com o intuito de expandir a organização sindical tornou indispensável a participação do Sindicato para 
e aumentar a filiação, ampliando a representatividade a interação entre as redes sindicais e criação de novas 
nível global. estratégias no setor.

Sinteac vai à Conferência UniAméricas

O presidente do SINTEAC, Sérgio Félix, o presidente da CNTV, Boaventura 
Santos e o presidente da FENASCON, Moacyr Pereira.

Delegação mineira.

Filie-se
A sindicalização é importante para fortalecer as lutas da categoria por melhores condições de trabalho e salários. Além disso, 

ela também traz benefícios para você.

O SINTEAC tem recebido diversas reclamações dos trabalhadores terceirizados da empresa Preservar Serviços, contratada pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora para prestar serviços à instituição.
As reclamações advêm do tratamento dispensado pelo Diretor do CEAD (Centro de Educação a Distância) aos funcionários terceirizados. Sempre 
se direcionando à eles em tons agressivo e vexatório diante dos demais servidores, traduzindo verdadeiro assédio moral.
Recentemente um funcionário contratado para prestar serviços como Assistente em Administração foi oprimido pelo Diretor na presença dos 
demais funcionários do setor, constrangendo à todos, mas, principalmente ao funcionário em questão.
No episódio, o Diretor constatou um erro em determinada planilha de vagas de um curso de graduação. Ao questionar o funcionário o motivo do 
erro agiu de forma agressiva e hostil, ordenando, aos gritos, que o funcionário recolhesse seus pertences, pois não o queria mais ali. Tal fato levou a 
um constrangimento geral, a ponto de outra funcionária chorar.

Conforme se comprova em gravação, o Diretor vem atacando de forma recorrente o Sindicato e os trabalhadores 
da categoria que lhe prestam serviços. A odiosa conduta adotada por ele representa verdadeiro abuso de poder. 
O Sindicato vem solicitando mediações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego sem sucesso, uma vez que o 
representante da autarquia tomadora de serviços não comparece a nenhum, apesar de notificado.
O Sindicato protocolou, no dia 02 de abril, no Ministério Público do Trabalho em Juiz de Fora, os seguintes fatos 
que poderão ensejar a atuação contra o Diretor do Cead e a UFJF.

Trabalhadores são vítimas de assédio moral no Cead/UFJF

Fachada do Cead - UFJF



Novos Horários de atendimento SINTEAC

A direção do SINTEAC, sempre buscando um melhor atendimento aos 
trabalhadores e seus dependentes, está com novo horário de atendimento:

?Segunda à Sexta de 8:00 às 18:00h (sem intervalo)

?Atendimento jurídico / dúvidas trabalhistas de 8:00 às 11:00h

?TRCT/Homologações de 13:00 às 17:00h - agendamento eletrônico

Mulher é condenada por racismo contra porteiro

Segundo matéria veiculada no Jornal O porteiro, então, ajuizou uma 
Tribuna de Minas, no dia 03 de abril queixa-crime, ação penal privada, 
de 2014, uma moradora de Juiz de contra a moradora.
Fora foi condenada por injúria racial O coordenador da Comissão de 
após ofender um porteiro usando Promoção de Igualdade Racial da 
palavras como “negro sujo, seboso, OAB Subseção Juiz  de Fora,  
crioulo, escuridão”. Alexandrer Jorge Pires, afirmou que 
Diante desta conduta, a 1ª Câmara a lei ampara todo grupo étnico ou 
Criminal do Tribunal de Justiça de raça que sofra discriminação, 
Minas Gerais  determinou que a preconceito ou racismo. 
mulher preste serviços comunitários Pires alerta para a importância de 
pelo período de um ano, além de denunciar os casos. A pessoa que 
pagar multa. s o f r e  a  d i s c r i m i n a ç ã o  d e v e  
O caso aconteceu em abril de 2009, primeiramente registrar  uma 
na recepção do edifício no Centro da ocorrência policial e imediatamente 
cidade, onde o porteiro trabalha. A procurar um advogado especialista 
vítima alegou que a mulher, uma das na áre. A OAB Subjeção Juiz de Fora 
moradoras do prédio, insultou-o, em possui uma comissão que combate 
voz alta, na presença de várias este tipo de problema. “A pessoa que 
pessoas. Em maio do mesmo ano, a for exposta a esta situação pode nos 
mulher tentou agredi-lo e intimidá- procurar que daremos um suporte”, 
lo. esclarece Pires

Trabalhadores em Greve -  Classe A e JK
No dia 16 de abril a Diretoria do SINTEAC esteve no Instituto Federal  
de Educação, Ciência e Tecnologia - Sudeste de Minas Gerais, em prol 
dos colaboradores da empresa JK Serviços e Conservação Ltda, 
devido aos constantes  atrasos no salário e vale-aliementação.

Tendo em vista tal situação, o Presidente do SINTEAC, Sérgio Félix, 
levou ao Diretor Geral do IFET, professor Sebastião Sérgio Oliveira, 
ofício com o comunicado de greve dos funcionários da JK Serviços que 
laboram no local, ressaltando que os funcionários só voltarão a 
trabalhar quando a situação for regularizada. 
Os trabalhadores da empresa Remember, que também presta serviços 
no Instituto, passam pela mesma situação.

Logo após se reunir com o Diretor Geral 
do IFET o presidente do SINTEAC, Sérgio 
Félix, convocou todos os trabalhadores 
para se unirem na luta por seus direitos.

Em Assembléia realizada na manhã do dia 18 de março, no Campus 
da UFJF, os trabalhadores da empresa Classe A Serviços e 
Administração votaram pela greve até que a empresa efetuasse o 
pagamento salarial da competência de Fevereiro de 2014, bem 
como os demais benefícios.

A medida foi tomada tendo em vista o 
atraso dos pagamentos de salário, 
vale-transporte e ticket-alimentação
 desde Dezembro de 2013.

O Sindicato, desde o primeiro momento, tem estado firme na luta 
pelos direitos dos trabalhadores. 
Para o Presidente do SINTEAC, Sérgio Félix, a greve é necessária para 
que os trabalhadores tenham seus direitos assegurados.
Diante da situação a UFJF reincidiu o contrato com a empresa.

Expediente
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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana - SINTEAC Presidente: Sérgio Félix
Secretário Geral : Paulo Sérgio Alves Lopes
Tesoureiro: Sérgio Ribeiro
Jornalista: Caroline Marino

Redução
da jornada
de trabalho

É esperada para este ano a aprovação de uma proposta 
de redução da jornada de trabalho. Se trata da proposta 
da Emenda Constitucional, PEC 231/1995, que está em 
discussão na Câmara de Deputados desde outubro de 
1995 e há cinco anos está pronta para ser votada no 
primeiro turno pelo Plenário.
A proposta poderá alterar as subseções XII e XVI do 
artigo 7º da Constituição Federal, reduzindo a jornada 
máxima de trabalho para 40 horas semanais e 
aumentando 75% a remuneração da hora extra sobre o 
valor da hora normal, que hoje corresponde a 50%.
A principal consequência positiva de uma provável 
redução da jornada de trabalho, segundo o 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), será a criação de até 2,5 
milhões de empregos, além de reduzir a incidência de 
doenças profissionais.
A proposta necessita do apoio de 2/3 dos deputados para 
ser aprovada na Câmara em dois turnos de votação e em 
seguida passará por análises similares no Senado Federal.
A aprovação desta proposta representará um grande 
avanço para os trabalhadores, que hoje produzem muito 
mais do que se produzia há 15 anos atrás. 
Vale lembrar que a última redução da jornada de 
trabalho no Brasil aconteceu na Constituição de 1988, 
quando as horas trabalhadas passaram de 48 para 44 
horas semanais.

Fonte: Informativo FENASCON



SINTEAC promove palestra sobre conciliação
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Juiz de Fora - MG (Sinteac) 
promoveu, no dia 19 de março, um café da manhã seguido da palestra "Conciliação Trabalhista: Perspectivas e 
desafios", proferida pela juíza Martha Halfeld Furtado de Mendonça Schmidt, titular da 3ª Vara do Trabalho de Juiz 
de Fora.

Após a palestra, diversas personalidades, que atuam em áreas distintas da sociedade, mas sempre com interesses em prol dos 
trabalhadores, foram homenageados, entre eles o Desembargador do TRT, José Miguel de Campos (aposentado), a juíza Martha 
Halfeld Furtado de Mendonça Schmidt, o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Henrique Duque de Miranda 
Chaves Filho, a secretária de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura do município, Andréa Madeira Goresk, o presidente da 
Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Minas, Paulo Roberto da Silva, e a delegada da 1ª Delegacia Regional da 
Polícia Civil de Minas, Sheila Aparecida Pedrosa de Mello Oliveira.

Dr. José Miguel e família

Placa de homenagens Palestrante e homenageada

Dra. Maria Raquel Ferraz e Dra. Martha 
Halfeld

Paulo Roberto da Silva( FETHEMG) e 
Sérgio Ribeiro (SINTEAC)



SINTEAC fecha acordo com Essencis

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e 
Limpeza Urbana de Juiz de Fora - MG, representado pelo seu Presidente 
Sérgio Félix, firmou acordo sobre participação em resultados com a 
empresa Essencis MG Soluções Ambientais S/A, representada pelo Sr. 
Anderson Montaldi.
A sede da empresa  é no bairro de Paula Lima, na cidade de Juiz de Fora. 
O acordo, com vigência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro, foi um 
grande avanço para o SINTEAC. 

Na foto, o presidente do 
S I N T E AC ,  S é r g i o  F é l i x  e  
A n d e r s o n  M o n t a l d i ,  
representante da empresa  
Essencis.

SINTEAC  apoia manifestação em 
Bogotá, Colômbia

Dirigentes da UNIAméricas acompanharam o presidente da SINTRAVALORES, Fidel 
Hugo Afonso, e mais de 120 dirigentes sindicais e ativistas, realizando um ato 
pacífico de protesto,no dia 28 de março, em frente do escritório principal da 
empresa Prosegur,  localizado na capital colombiana, Bogotá. Pedindo o 
cumprimento das normas internacionais de trabalho, eles solicitaram audiência para 
entrega de uma petição de cinco páginas, assinada por trabalhadores de todas as 
Américas, o que foi negado.

Receber salário e seguro-
desemprego é estelionato

A 1ª Turma do tribuna Regional Federa da 3ª Região, 
negou o provimento ao recurso do homem. A Turma 
levou em conta que o próprio réu foi pedir o 
reconhecimento do seguro na Justiça do Trabalho, 
ocasião em que a fraude veio à tona.
O réu teve pena fixada em um ano e quatro meses de 
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 
13 dias-multa no valor unitário mínimo, substituída 
por duas restritivas de direitos. A prestação 
pecuntária, substitutiva da pena privativa de 
liberdade, deve ser revertida em favor da entidade 
lesada com a ação criminosa, no caso, a União 
Federal.

“O próprio nome do benefício, 
Seguro-Desemprego, dirime 
qualquer dúvida acerca de seu 
p r o p ó s i t o ,  a  s i t u a ç ã o  d e  
desemprego”, afirma Márcio 
Mesquita, juiz federal convocado 
para o caso de um homem que 
alegou ausência de dolo na 
conduta e erro de proibição, por 
ser pessoa simples e humilde.

Quem recebe seguro-desemprego enquanto está 
empregado pratica estelionato. 

Em outubro de 2012, a Prosegur demitiu 
i legalmente 327 trabalhadores após 
movimento grevista, no Paraguai. Em 
novembro de 2003, a UNI apresentou queixa 
no OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico)  contra 
Prosegur, pela violação dos direitos humanos e 
abusos trabalhistas no Brasil, Colômbia, 
Paraguai e Peru. 

Informações da Assessoria de Imprensa do TRF - 3

Trabalho do SINTEAC é novamente 
reconhecido pela FENASCON

O trabalho que tem sido realizado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Asseio, Conservação e Limpeza 
Urbana de Juiz de Fora foi reconhecido, novamente, pela 
FENASCON -Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Ubana, 
Ambiental e Áreas Verdes .
A página dedicada às notícias dos filiados ressalta as 
ações realizadas pelo SINTEAC. 

SINTEAC vai 
ao Condomínio
 Alphaville 

A Diretoria do Sindicato compareceu ao Condomínio 
Alphaville de Juiz de Fora.
Com o intuito de assegurar os direitos dos vigias e serventes, da 
C2W Serviços, que laboram no local o presidente, Sérgio Félix, 
esteve em uma reunião com os trabalhadores da empresa. Na 
reunião os colaboradores argumentaram sobre todas as 
irregularidades cometidas pela empresa.
O Sindicato ja protocolou pedidio de mediação e fiscalização 
no Ministério do Trabalho e Emprego contra a empresa para 
que as irregularidades sejam apuradas e sanadas.

O presidente do SINTEAC em reunião com os 
colaboradores  da empresa C2W.

SINTEAC firma convênio com Oftalmo

O Sindicato firmou convênio com a renomada oftalmologista Dra. 
Márcia Gotelip Delgado. Com isso, os trabalhadores e seus dependentes 
passam a contar com atendimento oftalmológico. 

O consultório é localizado na Av. Barão do Rio Branco, 
2872, sala 808. Tel: (32) 3231-6766

Horário de atendimento: 
?Quarta-feira: 8:30 às 12:30 hrs e  13:30 às 18:30 hrs 
?Sexta- feira: 08:30 às 12:30 hrs

Para marcar uma consulta é necessário pegar a guia no Sinteac.
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