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Campanha Salarial 2020

O ano conturbado política e econo-
micamente do país não impediu o 
progresso para os trabalhadores da 
categoria de asseio, conservação e 
limpeza urbana de Juiz de Fora e re-
gião. Contrariando a tendência na-
cional de crise, a entidade continuou 
prestando seus serviços de modo efe-
tivo, garantindo direitos previstos 

na Convenção Coletiva de Trabalho 
e na legislação trabalhista, além de 
proporcionar um excelente progra-
ma de saúde aos associados.
  Só no ano de 2019 foram em tor-
no de 100 ações trabalhistas movi-
das pelo sindicato e 40 mediações no 
Ministério do trabalho e emprego e 
Ministério Público do Trabalho, en-

tre individuais e coletivas, garantin-
do mais de um milhão de reais de re-
passe aos reclamantes, entre verbas 
rescisórias, multas e demais recla-
matórias. Na área da saúde, foram 
mais de 5.000 guias de consultas, 
exames laboratoriais e de desconto 
para os demais convênios, emitidas 
aos associados. 

BALANÇO ANUAL
a
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Informamos que o SINTEAC entrará de recesso a partir do dia 23/12/2019, retornando às
atividades no dia 06/01/2020. Tenham todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

NOTA: 
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Sindicalize-se
O seu apoio é fundamental 
para
fortalecer as lutas da categoria
por melhores condições de
trabalho e qualidade de vida.
Faça parte do seu Sindicato!

 E MAIS...

Associados Ganham Novidades Neste Ano!

Clube para os sindicalizados

Definido o local da Festa 
do Próximo Ano 

Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral

m 2019, os associados tive-
ram mais essa novidade! Em 
Agosto deste ano, o sindicato 
fechou convênio com o Arena 
– Clube dos Amigos, para que 
os seus sindicalizados e depen-

dentes legais se tornem sócios 
e possam desfrutar de todas as 
benesses do clube, como a uti-
lização das piscinas, quadra de 
futebol, área de churrasqueira 
e muito mais!

   Pensando no bem-estar e nos bene-
fícios de seus filiados, a partir deste 
ano, o sindicato começou a oferecer 
os benefícios de auxílio maternidade e 
funeral. O amparo, que corresponde a 
um valor de meio salário mínimo para 
auxílio nos gastos, tem dado um grande 
suporte aos sócios.

   Para a associada Daniela Rocha Xavier 
e o sócio Edson Martins, ambos contem-
plados pelo benefício da maternidade, 
o valor veio em ótima hora e os ajudou 
bastante! A sindicalizada Elisângela Se-
queto também deu o seu depoimento: 
“Gostaria de registrar a grande valia do 
apoio dada pelo SINTEAC a mim e mi-

nha família num dos momentos mais di-
fíceis da minha vida, que foi a morte do 
meu pai. É uma situação que nos pega de 
surpresa, nunca estamos preparados para 
isso. O sindicato muito ajudou através do 
auxílio funeral, uma ajuda financeira no 
momento em que os gastos são muitos. 
Meu sincero agradecimento”.

Já planejando a festa dos Trabalhadores de Asseio 
e Conservação para o próximo ano, a Diretoria do 
SINTEAC fechou o contrato do local do evento: 
Centro de Eventos Capitólio! Um espaço amplo, 
aconchegante e bonito para promover essa grande 
festança ao trabalhador!

E
O desejo do Sindicato 

é que todos possam ter 
um lindo Natal e um 

ano novo de alegria e 
esperança no coração, 
sem arrependimentos, 

sem qualquer sentimento 
negativo. Um novo ano 
vai começar, e é tempo 

de renovar, recomeçar, de 
tentar novamente.

Auxílio Natalidade ao 
associado Edson Martins

Auxílio Funeral à associada 
Elisângela Sequeto

Piscina do Clube

Assinatura do contrato CAPITÓLIO

Auxílio Natalidade à 
associada Danielle Xavier

w No último ano tivemos um dos maiores reajustes salariais e benefícios do país, o que demonstra o fruto de 
nosso trabalho. Entretanto, não podemos parar! Para o ano de 2020, estamos trabalhando para melhorar 
ainda mais os benefícios Convencionais e a prestação de serviços no sindicato”.

Sérgio Félix“
N o dia 18 de Novembro de 

2019, às 18h30, em segunda 
chamada, a Diretoria do SIN-
TEAC se reuniu com os tra-
balhadores da categoria para 
a assembleia de campanha 
salarial para o ano de 2020. A 
pauta da reunião passou pela 
abordagem dos pontos cru-
ciais da Convenção Coletiva 
de trabalho. Foram tratados 
pontos como o índice de re-
ajuste salarial, o aumento do 
benefício do vale alimentação 
e demais cláusulas econômi-
cas. Além destes, foram tam-

bém debatidos o programa 
de saúde aos associados, as 
férias e as homologações de 
rescisões na sede do sindicato, 
dentre outros pontos. 
  Para o Presidente do SINTE-
AC, Sérgio Félix, o momento 
político e econômico que o 
país atravessa tem dificultado 
bastante as negociações, po-
rém a Diretoria do sindicato 
trabalha arduamente para que 
sejam mantidos os direitos já 
conquistados dos trabalhado-
res, bem como para que novos 
patamares sejam atingidos.
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Palavra do 
Presidente

Nascemos para vencer, mas 
para ser um vencedor você precisa 

planejar para vencer, se preparar 
para vencer, e esperar vencer

hegamos ao fim de 2019 e 
não foi um ano nada fácil! 
Contudo, mesmo diante das 
dificuldades, não abaixamos 
a guarda e continuamos na 
luta por melhores condições 
de trabalho e salário para os 
trabalhadores que represen-
tamos. Sabemos que dialogar 
com todos os atores econô-
micos é preciso, para que em 
conjunto possamos encontrar 
a saída para a grave crise que 
o país enfrenta em todas as 
áreas. 
  O momento econômico e 
principalmente político do 
país não têm sido dos me-
lhores, porém, simplesmente 
proclamar o ódio não re-
solve. Nós, trabalhadores, 
perdemos espaço nas casas 
legislativas em todas as suas 
esferas, e estamos assistindo 
a um trator passar por cima 
de nós e de forma pacífica, 
ficamos de braços cruzados. 
Não devemos adotar táticas 
de vandalismo, obviamente, 
mas devemos reagir imedia-
tamente aos graves ataques 
que tem sofrido o sistema 
democrático.
  O ano de 2020 será um ano 
de muita discussão política, 
envolvendo velhos atores, 
participantes do mesmo jogo 
de sempre, sendo estes na 
verdade lobos vestindo peles 
de cordeiro, que ressuscitam 
velhos discursos como se 
fossem novos, como se fos-
sem estes indivíduos que re-
almente querem a mudança. 
Precisamos começar, já no 
âmbito municipal, a pensar 
em tudo que nossa cidade 
precisa e almeja. Juiz de Fora 
não pode e não deve con-
tinuar sendo administrada 

politicamente pelos mesmos 
grupos políticos que se reve-
zam no poder, seja executivo 
ou legislativo, há mais de 40 
anos.
  Precisamos reagir e levantar 
uma nova safra de políticos, 
devidamente comprometidos 
com nossa luta, com o sonho 
de lutar por uma cidade me-
lhor. Teremos uma gama de 
candidatos a prefeito e a ve-
reador para o próximo ano e, 
com certeza, o momento de 
analisarmos todos de forma 
correta e escolher o melhor 
para Juiz de Fora é agora! 
Talvez esteja na hora de uma 
mulher de fibra e coragem 
assumir o trem e colocá-lo 
nos trilhos do desenvolvi-
mento socioeconômico e po-
lítico. Na Câmara Municipal 
também haverá um conjunto 
de vereadores que consigam 
enxergar além das quatro 
paredes do Palácio Barbo-
sa Lima, aquele legislador 
com visão de futuro, que 
realmente conheça as neces-
sidades da população e prin-
cipalmente dos trabalhadores 
terceirizados, tendo em vista 
que a prefeitura é a maior 
contratante de terceirizados.
  Portanto, meus amigos, é 
chegada a hora da virada! O 
Brasil está acima dos políti-
cos que só pensam na tática 
do “quanto pior, melhor”, 
aqueles cujo estilo de traba-
lho está pautado no velho di-
tado “é dando que se recebe”. 
Precisamos pensar no futuro 
das próximas gerações, sem 
perdermos o foco na atual, 
porque acima de questões 
partidárias, somos juiz-fora-
nos e esperamos uma cidade 
melhor para todos nós!

 No mais, desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano 
Novo! Que 2020 seja o ano da vitória!

“

C
O

retrospectiva 2019
ano de 2019 foi um ano de muitas lutas, mas também 
um ano de vitórias para os trabalhadores! O sindica-
to, por parte de sua Diretoria e funcionários, esteve a 
cada dia trabalhando para que os colaboradores da 
categoria de asseio, conservação e limpeza urbana de 
Juiz de Fora e Região fossem sempre bem atendidos 
e assessorados.
Confira alguns dos momentos e ações durante o ano 
de 2019

  A campanha “Presidente presente” foi um 
grande sucesso! A cada visita realizada por 
Sérgio Félix, além de serem fiscalizadas de 
perto as irregularidades, foi possível apro-
ximar os trabalhadores do Sindicato, levan-

do a estes todas as informações atualizadas 
sobre seus direitos e do mundo do trabalho, 
principalmente num momento em que os 
trabalhadores têm sofrido grandes ataques 
por parte do Governo Federal. Além dis-

so, Sérgio ainda começou a fazer reuniões 
também com os prestadores de serviços, 
tendo em vista a data base da categoria e 
a negociação da Convenção Coletiva de 
Trabalho. 

Presidente Presente

   Também fazem parte das estratégias e do planejamento do SINTEAC 
as reuniões e mediações com as empresas do ramo de asseio e conser-
vação, no intuito de sanar o mais rápido possível as pendências com os 
trabalhadores. Foram inúmeras mediações no Ministério do Trabalho 
e Emprego, Ministério Público do Trabalho e até mesmo dentro das 

dependências do sindicato para reivindicar os direitos dos funcionários, 
principalmente quanto ao descumprimento da Convenção Coletiva de 
Trabalho. Ademais, o diálogo aberto e franco com os tomadores de ser-
viços, que possuem responsabilidade subsidiária dentro da relação de 
trabalho, foi uma das ferramentas utilizadas com êxito na gestão.

   A Diretoria do SINTEAC também marca pre-
sença nos eventos da categoria! Foram várias par-
ticipações e promoções de eventos tais como Con-
gressos e Seminários dos mais abrangentes temas. 
Além disso, tal como em todos os anos, não faltou 
a tradicional festa dos trabalhadores da categoria, 
que ocorreu em Setembro desse ano.

O SINTEAC também é uma entidade que vai além das incumbências trabalhistas e pensa em seu 
papel e responsabilidade como instituição social e humanitária. Neste ano, foram vários auxílios 
a instituições que cuidam da saúde do cidadão juiz-forano e da promoção de incentivo ao esporte, 
lazer e bem-estar da sociedade.

O sindicato, entendendo as demandas do mercado de trabalho e 
principalmente a necessária qualificação do trabalhador, investiu em 
cursos que promoveram maiores conhecimentos práticos e teóricos 
de profissões que fazem parte da categoria de asseio e conservação.

Reuniões e Mediações

Eventos Sinteac Cidadão

Cursos

Articulações 
Políticas em Brasília

Sinteac na Mídia

Neste ano, muito também devido a todas as mudanças na le-
gislação trabalhista, propostas pelo Governo Federal, a Di-
retoria do SINTEAC buscou, através do apoio dos Deputa-
dos parceiros da entidade, Charlles Evangelista e Delegada 
Sheila, articulações políticas e reivindicações em Brasília 
com autoridades do mundo do trabalho. Foram realizadas 
discussões sobre a Reforma Trabalhista, Sindical e Previ-
denciária, além de terem sido levadas propostas de Projeto 
de Lei para benefício da categoria.

  Já diz o ditado, “quem não é visto, não é lembrado”. Como 
estratégia de marketing, a Diretoria do Sindicato tem buscado 
espaço nas principais mídias de Juiz de Fora e Região, para 
divulgar melhor o trabalho da entidade. Foram realizadas 
várias entrevistas, publicações em jornais locais e inserções 
publicitárias no rádio para divulgar a marca SINTEAC.

Entrevista para o MGTV
Corrida da AscomcerAbraço na Praça do RiachueloDr. Jorge Alexandre Neves e Sérgio Félix 

Congresso 30 anos da FETHEMG

Novembro Azul.

Reunião na MGS na tratativa de 
aumento do vale alimentação

Reunião com o Prefeito para tratar 
dos terceirizados principalmente dos 
trabalhadores de escolas municipais

Entrevista com Desiree Couri 
Diretora da revista Pauta Econômica

Reunião com o Secretário da Previdência Social, Rogério 
Marinho e Secretário do Trabalho, Bruno Dalcolmo

Reunião com o Presidente do TST

Curso Agentes de portaria Março 2019

Presidente Presente nas escolasPresidente Presente Presidente Presente UFJF

Curso de secretária e recepcionista Outubro de 2019

Festa 2019

Mediação no MTE com a empresa 
Prestar Serviços e a PJF discutindo 
sobre adicional de insalubridade


