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          jurídico
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           guias médicas

E-mail:
sinteac@gmail.com
juridico.sinteac@gmail.
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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! 

OA
SINTEAC CIDADÃO

cidadania só tem sentido se em seu hori-
zonte estão os direitos de todos, a igualda-
de perante a lei, a defesa do bem comum. 
Por isso, o Sinteac convidou a jornalista 
e escritora Daniela Arbex para falar so-
bre “A construção da memória coletiva 
do Brasil para o exercício da cidadania”, 

tema abordado em um dos livros da au-
tora, “Arrastados”. A palestra, promovida 
pelo SINTEAC, acerca dessa brilhante 
obra ocorreu no dia 26 de março, no Hotel 
Serrano, em Juiz de Fora. O encontro foi 
um sucesso! A jovem escritora contou um 
pouco de seu trabalho minucioso, forte, 

mas também sensível sobre seu novo livro 
“Arrastados”, que mostra a dimensão e o 
lado humano da tragedia de Brumadinho. 
  O resgate da memória dessas vítimas foi 
feito. O livro de Daniela Arbex não deixa-
rá que ele caia nas teias do esquecimento 
da memória desse país.

Continua na página 2

  Na busca constante por ações que garantam 
mais benefícios em favor da saúde, lazer e 
garantia dos direitos dos sindicalizados ao 
Sinteac, o presidente da entidade, Sérgio 
Félix, fechou uma excelente parceria com a 
Associação Brasileira de Odontologia/ Re-
gional Juiz de Fora no mês de março.
  A ABO, que é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, conta atualmente com 1500 pro-
fissionais associados em seu quadro.
  A ABO trabalha com o objetivo de promo-
ver a integração destes profissionais da área 
de odontologia através de cursos de atuali-
zação, aperfeiçoamento e especialização.
  À sociedade civil, ela presta importantes 
serviços na promoção da saúde bucal, atra-
vés da Escola de Aperfeiçoamento Profis-
sional (EAP), onde são atendidas cerca de 
mil pessoas por mês.

  Diante dessa oportunidade, Sérgio Félix foi 
recebido pelo presidente da ABO/JF, Lean-
dro Resende no dia 11, na sede da institui-
ção que funciona na Rua Eurico Viana, nº 
04, no Bairro Vitorino.
  Lá, foi firmado um acordo no qual o associa-
do do Sinteac passa a ter acesso aos serviços 
prestados pelos dentistas da ABO/JF, com 
descontos nos valores dos procedimentos.
  Também foi definido, que por meio de 
eventos de promoção da saúde, também 
serão realizadas atividades educativas dire-
cionadas às crianças, cujos pais ou respon-
sáveis sejam associados ao Sinteac, para 
que aprendem desde cedo a importância da 
prevenção às doenças bucais.
  Para agendar as consultas e obter mais in-
formações sobre esta nova parceria, procure 
a secretaria do Sinteac!

Parceria 
ABO JF

Sindicato promove encontro com a 
Escritora e Jornalista Daniela Arbex
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A Diretoria 
do Sindicato 

prima 
pela busca 
incessante 
de novos 

benefícios aos 
associados 

que 
representa. 

Durante 
o mês de 
março, 
tivemos 
grandes 

conquistas! 

Parceria firmada com o
Sport Clube Juiz de Fora

Parceria com Associação Brasileira 
de Odontologia em JF

A vida nem sempre é fácil, mas é preciso seguir na luta. Me-
lhor ainda se tivermos chance de momentos de lazer. Pensan-
do no bem estar dos trabalhadores e seus dependentes, o pre-
sidente do Sinteac, Sérgio Félix, assinou um convênio com 
o Sport Clube de Juiz de Fora. A partir de agora, os filiados 
e seus dependentes poderão usufruir de todos os benefícios 
do tradicional clube de nossa cidade. O associado pagará a 
mensalidade para ele e seus familiares num preço especial, 
além de obter vários descontos nas atividades que o clube 
oferece como academia de musculação, natação, futebol, 
dentre outros.

Para saber mais, ligue pro Sinteac!

Parceria com o Sport Clube

presidente do Sinteac segue in-
cansável na luta pelo direito dos 
trabalhadores e também na bus-
ca pelo equilíbrio na mediação 
entre patrões e empregados. O  
Sinteac agora é Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas 
de Prestação de Serviços em 
Recursos Humanos, Trabalho 
Temporário, de Mão de Obra 

Especializada e Não Especiali-
zada, de Asseio, Conservação, 
Limpeza Urbana e Áreas Ver-
des de Juiz de Fora e região. 
  Para Félix, as entidades pre-
cisam implementar esforços 
comuns para criar alternativas 
que possam fazer valer as de-
mandas de cada categoria pro-
fissional.  Se cada categoria 

tem necessidades específicas, 
muitas ações podem ser toma-
das em conjunto para fortaleci-
mento das entidades sindicais 
que prestam um trabalho muito 
importante tanto do ponto de 
vista patronal, quanto laboral 
para empresas e para a classe 
trabalhadora de um modo ge-
ral .

Sinteac amplia área 
de atuação  

Presidente 
Sérgio Félix 
na luta pelo 

direito dos 
trabalhadores

SINDICATO TRAZ AVANÇOS NOS BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
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Continuação da página 1 SINTEAC em Ação
falta de pagamento de salários e benefí-
cios dos trabalhadores do Cemitério Mu-
nicipal e da Secretaria de Obras da Pre-
feitura de Juiz de Fora tem sido grande 
impasse do Sinteac nas últimas semanas.  
  Coveiros  e serventes de obras e 
que, prestam serviços à Administra-
ção Municipal, estão sem ter sua dig-

nidade e seus direitos trabalhistas 
respeitados pela empresa Ipiranga.  
  O presidente do Sinteac,Sérgio Félix, 
já esteve em Belo Horizonte por duas 
vezes na busca de solução para o caso. 
  Um comunicado oficial foi enca-
minhado ao Ministério Público do 
Trabalho, Prefeitura e ao represen-

tante legal da empresa Ipiranga. 
  Sérgio Félix não tem poupado es-
forços para a garantia de direitos dos 
profissionais, que trabalham de for-
ma essencial  para toda a população. 
“Minha luta em defesa dos direitos dos 
trabalhadores é incessante. Vamos conse-
guir reverter esta situação”, afirmou.

A

E

Especialy é novamente levada 
ao Ministério do Trabalho

CCT da Limpeza Urbana
é homologada

Presidente Presente

  A empresa Especialy Terceirização Eireli vem 
reiteradamente apresentado problemas quanto 
ao cumprimento da legislação e convenção co-
letiva. Pendências no acerto rescisório, férias 
vencidas, atraso no pagamento de vale alimen-
tação, vale transporte e salários.  A empresa não 
tem sequer respeito aos chamados do sindica-
to, não respeita o próprio tomador de serviços, 
a Prefeitura de Juiz de Fora, e já até faltou em 

audiência na Justiça do Trabalho. O SINTEAC 
convocou a empresa e a Prefeitura de Juiz de 
Fora para uma mediação no Ministério do Tra-
balho e Emprego para que as pendências sejam 
apuradas, respondidas e resolvidas, pois ainda 
há muitos trabalhadores sendo prejudicados. 
Os trabalhadores esperam que a Prefeitura res-
cinda o contrato com essa empresa o quanto 
antes!

  Findadas as negociações, a convenção co-
letiva de trabalho que abrange os trabalha-
dores da limpeza urbana foi homologada. O 
índice de reajuste fechou em 11% e o piso 
salarial da categoria ficou em R$1.263,18. A 
Convenção traz outros benefícios aos traba-

lhadores como o “vale cesta” de R$221,22 
durante as férias e também, neste mesmo 
valor, uma cesta de natal, paga no dia 20 de 
dezembro. 
  O valor do vale alimentação firmou em 
R$15,96 por dia efetivamente trabalhado.

A convenção, na íntegra, está disponível no site do sindicato.

m mais uma edição do pro-
jeto “Presidente Presente”, 
o presidente do Sinteac, 
Sérgio Félix, visitou as ins-
talações da Escola Munici-
pal, Clotilde Peixoto Har-
greaves, em Juiz de Fora. 
Lá, teve a oportunidade 
de encontrar para um bate
-papo as colaboradoras da 
unidade de ensino. No mo-
mento, realizou também a 
entrega de kits escolares às 
trabalhadoras sindicaliza-
das. Elas se sentiram gratas 
com o benefício que é um 
dos muitos oferecidos pelo 
sindicato.

SAÚDE SINTEAC

diretoria do SINTEAC solicita 
todos aqueles que têm processo 
em andamento com o sindicato 
que mantenham os seus telefones e 
endereços atualizados.A

Na busca por mais qualidade de vida e 
saúde para os filiados e suas famílias, 
um novo serviço de atendimento psico-
lógico está em funcionamento a partir 
de agora na sede do SINTEAC. O pre-
sidente Sérgio Félix assinou contrato 
com a psicóloga, Heloísa Helena de 

Souza Almeida, porque sabe que cui-
dar da mente, nossas questões pessoais 
e os reflexos da vida profissional com 
auxílio de uma profissional capacitada 
como ela, é muito importante. Este é 
mais um grande benefício à disposição 
de nossos sindicalizados. 

Atendimentos psicológicos

Agenda seu horário através do Whatsapp da secretaria do SINTEAC: 
(32)98859-6954 ou através do telefone (32)3212-0803.

Parceria com a psicóloga

Nutricionista e fisioterapia na sede do SINTEAC
presidente do SINTEAC, Sérgio Félix, se 
reuniu com a fisioterapeuta Lara Gomes 
para fechar a parceria de atendimentos fi-
sioterápicos para os associados na sede sin-
dicato. A competente Dra. Lara está aten-
dendo os sindicalizados e seus dependentes 

na sede do sindicato às terças e quintas, 
mediante agendamento prévio. Além disso, 
Sérgio também se reuniu com a nutricio-
nista Maria Luiza Azevedo que também irá 
consultar os associados e dependentes na 
sede do sindicato. 

O

Fisioterapeuta Lara

Visita à 
Ipiranga 
em Belo 
Horizonte 
cobrar 
salario e 
benefícios dos 
colaboradores 
do Cemitério 
Municipal Reunião com os trabalhadores no cemitério

Presidente presente 
na escola municipal 
Clotilde Hargreaves

Nutricionista Maria Luiza

Minha luta 
em defesa dos 
direitos dos 

trabalhadores é 
incessante. Vamos 
conseguir reverter 

esta situação
Sérgio Félix

“

”

  O SINTEAC continua ofertando atendimento online com clínico geral 24h por dia, 
7 dias na semana, através da parceria com a ABRAMSPI. Além disso o associado e 
o dependente têm acesso a medicamentos genéricos com até 80% de desconto! Não 
perca essa oportunidade. Maiores informações na secretaria ou no site do SINTEAC.

E mais...
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