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Presidente Presente

FILIADO A

SINDICAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇAO E LIMPEZA URBANA DE JUIZ DE FORA E REGIÃO/MG

Auxílio Emergencial 2021
Expediente
SINTEAC - 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Asseio e 
Conservação de Juiz de Fora

Rua Barão de São Marcelino, 
165, Alto dos Passos

Juiz de Fora/MG – 

CEP 36025-150

Presidente: Sérgio Félix

Vice-Presidente: Ailton 
Rodrigues da Silva

Tesoureiro: Sérgio Ribeiro

Diagramação: Elizangela 
Amorim

Fotos: Arquivo Sinteac

Fale Conosco
Tel: (32)3212-0803

Assessoria/ Jurídico:
(32)3321-0227

Diretoria: (32)3218-7127

          (32)98839-0843 – jurídico

          (32) 98859-6954 – 
           para emissão de 
           guias médicas

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

Site: www.sinteacjf.com.br

Facebook: www.facebook.com/
sinteacjuizdefora

Instagram: sinteac_jf_e_regiao

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! 

icou instituído o Auxílio Emergencial 2021, através da MP 1.039/2021, para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública que se alastrou mundo afora, no 
intuito de dar suporte para as pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pan-
demia da COVID-19 aqui no Brasil. Confira as principais observações da Medida 
que entrou em vigor no dia 18 de Março deste ano:

Parcelas
 - Serão quatro (04) parcelas no valor de R$250,00 cada, independentemente do 
pedido, desde que o beneficiário esteja enquadrado nas regras da Medida Provi-
sória. No caso de mulher provedora de família monoparental (“mulher chefe de 
família”), a parcela será de R$375,00. Na hipótese de quem mora sozinho, o valor 
será de R$150,00.

  Após ampla negociação, a Convenção Coletiva de 
Trabalho que abrange os colaboradores da limpeza 
urbana foi homologada, de modo que seu reajuste foi 
firmado em R$4,5%. Confira os pisos salariais:

Varredeira, Gari, Jardineiro, Carrinheiro, Operador de 
Roçadeira, Podador de árvores ------------ R$ 1.138,00

Ajudante de Caminhão aberto, Limpador de boca de 
lobo, Lavador de caminhão compactador de lixo, Aju-
dante de mecânico de caminhão compactador de lixo-
---------------------------------------------------R$1.138,00 
+ 40% de insalubridade sobre o salário mínimo

Gari Coletor ---------------------------------- R$1.151,75

Coletor de Lixo de varrição-----------------R$1.158,18 
+ 40% de insalubridade sobre o salário mínimo

Mecânico de Caminhão compactador de lixo, Opera-
dor de Usina de reciclagem e compostagem de lixo ---
---------------------------------------------------R$1.310,22 
+ 40% de insalubridade sobre o salário mínimo.

Coletor de lixo domiciliar e comercial, Coletor de lixo 
hospitalar ------------------------------------- R$1.312,94 
+ 40% de insalubridade sobre o salário mínimo.

Monitor, Agente de fiscalização urbana -- R$ 1.335,58

Limpador de Fossa -------------------------- R$1.335,58 
+ 40% de insalubridade sobre o salário mínimo.

O projeto “Presidente Presente” tem sido muito importante para que o trabalhador se aproxime mais do sindicato que o representa, bem como para que o 
sindicato conheça o dia a dia do trabalhador. Confira alguns locais que o presidente do SINTEAC, Sérgio Félix, esteve visitando:

niciando o projeto em 2021, Sérgio Félix distribuiu 
álcool em gel e máscaras juntamente com o boletim 
do sindicato às companheiras que prestam serviços de 
limpeza nas escolas municipais de Juiz de Fora. Na 
oportunidade, além de suas demandas serem ouvidas, 
Sérgio informou às colaboradoras todas as medidas que 
o sindicato tem tomado contra os reiterados atrasos no 
pagamento de salários e vales-alimentação da empresa 
Especialy Terceirização, além de informar sobre a ação 
judicial que o sindicato ajuizou contra a empresa.
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Escolas Municipais 

Cemitério Municipal

Quem tem
direito

ATUALIDADES

Visitando a baseConvenção Coletiva da Limpeza 
Urbana é homologada

e igual modo, o Presidente também esteve no 
HPS em Juiz de Fora, além de outros postos 
de trabalho nas cidades de Ewbank da Câma-
ra e Santos Dumont. Para Sérgio, é de suma 
importância estar acompanhando o trabalha-
dor de perto, o informando e atendendo suas 
demandas.

pós ofício do SINTEAC, protocolado para Secre-
taria de Saúde do Município, solicitando priori-
dade na imunização contra a COVID-19 para os 
colaboradores que prestam serviços para o Cemi-
tério Municipal, Sérgio esteve no local distribuin-
do o material do sindicato e conversando com os 
coveiros, porteiros e com o pessoal do departa-
mento administrativo. O SINTEAC foi o primeiro 
Sindicato no Brasil a propiciar a vacinação para 
esses funcionários que já conseguiram receber a 
primeira dose da vacina e muito em breve estarão 
todos totalmente imunizados.

Maior de 18 anos desempregado 
(exceto mãe adolescente), residen-
te no Brasil, ou que exerça ativida-
de na condição de:

Microempreendedores individuais 
(MEI);

Contribuinte Individual da 
Previdência Social;

Trabalhador Informal;

Não ter Carteira de Trabalho 
assinada;

Não receba benefício previdenciário 
ou assistencial;

Renda Familiar total de até 
R$3.300,00 e ao mesmo tempo, 
por pessoa, até R$550,00;

Que, no ano de 2019, não tenha 
recebido rendimentos tributáveis 
acima de R$28.559,70.
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O talento 
vence jogos, mas 

só o trabalho 
em equipe vence 

campeonato

“
“ Visita ao posto de trabalho 

em Santos Dumont
Visita ao cemitério Municipal

Presidente Presente visita 
as escolas municipais
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  Ao término da segunda semana de fevereiro, os homolo-
gadores do SINTEAC realizaram a homologação de rescisão 
contratual de quase 200 colaboradores da empresa Adcon 
Conservação e Administração Eirelli que prestavam servi-
ços para a UFJF. Infelizmente nem todos esses funcionários 
foram absorvidos pela nova empresa vencedora do certame, 
agravando ainda mais o quadro social do desemprego que 
estamos vivenciando. Além do mais, essa nova empresa que 
recontratou os colaboradores terceirizados, reduziu drastica-
mente os salários, ocasionando grande insatisfação de todos. 
Tal redução aconteceu, pois a Universidade, visando exclusi-
vamente o menor preço, permitiu em sua licitação, a utiliza-
ção de uma Convenção Coletiva de Trabalho completamente 
divergente da praticada por esta entidade, firmada com um 
sindicato sem representatividade em Juiz de Fora, deixando 
todos esses trabalhadores à deriva. 
O Sindicato protocolou ofícios para a pró-reitoria de infraes-
trutura e diretamente para o Reitor da Universidade, para tra-
tar sobre a pauta de demissões dos terceirizados, bem como a 
absurda e drástica redução dos salários. Esperamos que após 
toda esta pandemia o Reitor tome um posicionamento como 
defensor dos trabalhadores e reveja todo esse cenário para 
que possa ser revertido.  No mais, o jurídico do SINTEAC já 
está estudando formas de contrapor essa decisão.

Sinteac em Ação
O Setor jurídico do SINTEAC vem trabalhando in-
cansavelmente para tentar sanar e dirimir os proble-
mas apresentados pelos trabalhadores da maneira 
mais rápida e eficaz possível. Uma das ferramentas 

utilizadas foi a volta do Núcleo de Conciliação do 
SINTEAC, no qual reúnem-se representantes de 
empresas, trabalhadores e o SINTEAC, dentro da 
sede do sindicato, para resolver as pendências. Além 

disso, mediações online com a Gerência Regional do 
Trabalho em Juiz de Fora, e visitas in loco, também 
são realizadas para resolver os problemas com cele-
ridade e eficácia. Confira algumas pautas a seguir:

E-Ambiental

Prestar Service

Dw ServiçosSINTEAC fecha acordo para pagamento 
dos ex-colaboradores da SETER

  Após receber denúncias do Ministério Pú-
blico do Trabalho, o presidente do SINTE-
AC, Sérgio Félix, juntamente de sua equipe, 
visitou a empresa E-Ambiental Resíduos 
Ltda para fazer a devida apuração dos fatos. 
A companhia, que trabalha na reciclagem de 
resíduos sobretudo eletrônicos, foi denun-
ciada pelas seguintes irregularidades: Não 
assinatura de carteira; Não pagamento adi-
cional de insalubridade e penosidade; Más 
condições de trabalho (poeira, ergonomia, 
presença de roedores, baratas e parasitas, 
etc.; Desvio e acúmulo de função; Falta de 
equipamento de proteção e estagiário com 
jornada dupla.
  O Diretor Executivo, Evandro Schimidt, 
afirmou ter ciência de algumas irregulari-
dades e disse que estava trabalhando para 
saná-las. 
 O SINTEAC continuará cobrando para 
que os trabalhadores tenham seus direitos 
respeitados e para que a empresa sane as 
irregularidades. Se necessário, iremos acio-
nar as autoridades responsáveis para que a 
empresa seja devidamente penalizada.

  A empresa Prestar Service Serviços Ltda 
foi chamada para reunião no Ministério do 
Trabalho uma vez que estava descumprin-
do a Cláusula 13ª da Convenção Coletiva 

ao não pagar o vale alimentação na data 
correta. Ademais, o SINTEAC protocolou 
na Secretaria de Transformação Digital e 
Administrativa – agora responsável pelos 

contratos de prestação de serviços públicos 
terceirizados relacionados a conservação, 
vigilância, recepção, dentre outros do Muni-
cípio de Juiz de Fora – um ofício relatando 

tal problema, além de apontar que a empresa 
não realizou os reajustes salariais e de be-
nefícios também previstos na Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Após ação judicial demandada pelo SINTEAC, os ex-colaboradores da empresa Se-
ter, que prestavam serviços para a Justiça Federal em Juiz de Fora, conseguirão rece-
ber as verbas pendentes. Após Assembleia realizada no sindicato, os ex-funcionários 
da empresa assinaram a proposta de acordo firmada no processo, na qual estabelece 
o valor do pagamento das verbas rescisórias ainda pendentes por parte do tomador de 
serviços, a Justiça Federal.

  Foi peticionado na 
GRTE de Juiz de Fora 
um pedido de mediação, 
convocando a empresa 
Dw Serviços Constru-
tora Eireli e a Secretaria 
de Segurança Urbana e 
Cidadania, representan-
do o município de Juiz 
de Fora, para que seja 
cumprido o previsto na 
Convenção Coletiva.  A 
empresa não paga o vale 
alimentação aos cola-
boradores que prestam 
serviços no monitora-
mento do “Olho Vivo”, 
bem como não realiza 
a homologação das 
rescisões no sindicato. 
Ainda cabe ressaltar 
que somente após uma 
primeira intervenção do 
SINTEAC os feriados 
trabalhados foram pa-
gos de forma dobrada 
conforme consta na le-
gislação.

Presidente do SINTEAC se reúne com
o Procurador do Município

a última semana de Março, o presidente do 
SINTEAC, Sérgio Félix, se reuniu com o 
Procurador do Município, Dr. Carlos Fre-
derico Delage Junqueira de Oliveira, para 
tratar sobre os trabalhadores terceirizados 
que laboram e laboraram na Prefeitura de 
Juiz de Fora.

  Na reunião, Sérgio apresentou ao man-
datário os processos que envolvem as 
empresas terceirizadas que prestam ou já 
prestaram serviços para a Prefeitura de Juiz 
de Fora e que foram alvos de demandas ju-
diciais. O procurador afirmou que irá ana-
lisar os documentos no intuito de dar mais 

rapidez na resolução dos processos, dentro 
do possível. Além disso, Delage se colocou 
à disposição do sindicato, inclusive quanto 
à proposição de melhorias nos processos 
licitatórios, evitando lesar o trabalhador. 
  O objetivo da Diretoria do SINTEAC é 
justamente atuar na busca por agilidade 

para o andamento desses processos, evitan-
do assim que eles cheguem ao Judiciário e 
ali fiquem por anos sem qualquer resolu-
ção. Entendemos que os direitos dos traba-
lhadores que foram vítimas de alguma irre-
gularidade precisam ser reparados o mais 
rápido possível. 
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Eleições da CONASCON

Demissões na UFJF

o último dia 18 de Março, o Presidente 
do SINTEAC, Sérgio Félix, esteve na 
sede do SINDI-ASSEIO RMBH - Sin-
dicato dos Empregados em Empresas 
de Asseio, Conservação e Limpeza 
Urbana da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, na cidade de Betim, 
para participar das eleições de reno-
vação da CONASCON – Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Prestação de Serviços de 
Asseio e Conservação, Limpeza Urba-
na e Áreas Verdes. Na oportunidade, 
Sérgio pôde conversar com o presi-
dente do SINDI-ASSEIO BH, Leonar-
do Vale, sobre o movimento sindical e 
algumas questões políticas vinculadas 
ao mundo do trabalho.
  Após a apuração dos votos, foi anun-
ciada a eleição da chapa na qual Sérgio 
atua como Diretor Executivo.

Presidente do SINTEAC 
Sérgio Félix e Presidente 

do SINDIASSEIO MG 
Leonardo Vale

Medição no MTE com representantes da 
empresa DW Serviços e do Município

Assembleia com o ex-
funcionários da SETER

Visita à E Ambiental

Urna de coleta de votos 
das eleições CONASCON 

2021 na sede do 
SINDIASSEIO MG

Homologações de TRCT 
dos ex-colaboradores da 

ADCON Conservação

 Reunião com o Procurador do Município
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