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Acordo prevê definição de prazos para o INSS
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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! 

M
Saiba mais sobre a tabela 

do Seguro Desemprego
uitos 
trabalhadores, 
ao serem 
desligados 
de suas 
empresas, 
ficam na 
dúvida se 
têm direito 
a receber 
o benefício 
do Seguro 
Desemprego 
e quantas 
parcelas 
irão receber. 
Confira na 
tabela ao 
lado como 
funciona:

Lembrando que o trabalhador, pra 
ter o direito ao benefício, deve: ser 
dispensado sem justa causa, estar 

desempregado quando requerer o 
benefício, não possuir renda própria 
para sustento da família, não estar 

recebendo nenhum benefício pre-
videnciário e requerê-lo em até 120 
dias após o término do seu contrato.

a

Sabemos como é difícil e 
burocrático o processo de 
afastamento pelo INSS. Mui-
tas empresas dificultam a en-
trega dos requerimentos, as 
perícias na Previdência demo-
ram, e o trabalhador acaba fi-
cando um bom tempo sem re-
ceber os vencimentos até que 
o processo se conclua. 

Tendo em vista essa questão, 
no dia 05/02/2021 o Supremo 
Tribunal Federal (STF) homo-
logou um acordo com o INSS, 
estabelecendo prazos para a 
conclusão dos processos ad-
ministrativos. Desse modo, 
a Previdência terá um tempo 
hábil e razoável para apreciar 
as solicitações de afastamento 
e assim evitará ajuizamento 
de ações judiciais.

Confira os prazos máximos para
conclusão de cada processo:

Lembrando que, caso o beneficiário não apresente toda a 
documentação necessária para a conclusão da análise do 
benefício, o INSS irá comunica-lo e a contagem do prazo 
ficará suspensa. 

Esse acordo, que tem como objetivo pacificar as controvérsias 
de prazos dos requerimentos, começou a valer á partir do dia 
05 de Agosto deste ano.

Benefício assistencial --------------------------------------------------------- 90 dias
Aposentadorias ----------------------------------------------------------------- 90 dias
Aposentadoria por invalidez -------------------------------------------------- 45 dias
Salário Maternidade ----------------------------------------------------------- 30 dias
Pensão por morte --------------------------------------------------------------- 60 dias
Auxílio-reclusão --------------------------------------------------------------- 60 dias
Auxílio-doença ----------------------------------------------------------------- 45 dias
Auxílio-acidente --------------------------------------------------------------- 60 dias

a

a

a

a

a

a

a

a

  No dia 24 de Agosto ocorreu, 
em Belo Horizonte, a Cerimônia 
de Diplomação do Mérito Sindi-
cal 2019-2020, evento em que o 
Presidente do SINTEAC, Sérgio 
Félix, foi agraciado com a diplo-
mação. Tal honraria é considera-
da a maior oferecida no cenário 
sindical e trabalhista mineiro, e 
tem o objetivo de conceder justo 
reconhecimento às lideranças sin-
dicais, sociais, governamentais e 
empresariais que estiveram em 
evidência durante o ano. O diplo-
ma foi entregue pelo Dr. Bruno 
Reis, Presidente da Comissão Na-
cional de Direito Sindical/OAB 
Federal. O

Presidente presente na Vital Engenharia 
conversando com os colaboradores

Presidente presente nas Escolas Municipais conversando com as colaboradoras

Presidente presente
no DER

Presidente Presente
projeto “Presidente Presente” 
tem sido uma excelente fer-
ramenta de atuação do SIN-
TEAC em prol da categoria 
que representa. O presidente 
da entidade, Sérgio Félix, tem 
visitado os postos dos tra-
balhadores tanto em Juiz de 

Fora quanto em outras cida-
des, levando as informações 
pertinentes do mundo do tra-
balho e também do meio sin-
dical, entregando os boletins 
do SINTEAC, máscaras e ál-
cool em gel, além de procurar 
atender as demandas e sanar 

as dúvidas que esses trabalha-
dores apresentam. Essa cam-
panha é também uma forma 
de conscientizar todos da ca-
tegoria sobre a importância do 
sindicato no sistema de traba-
lho e como ente defensor dos 
direitos trabalhistas. 

O SINTEAC oferece uma gama de benefícios para os seus 
associados e, a partir de agora, você, trabalhador que presta 

serviços diretamente para os condomínios, poderá ter acesso 
a todos esses benefícios! Fique atento e sindicalize-se!

Atenção profissionais que prestam serviços em condominio!

Mérito
Sindical
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Sérgio Félix se reuniu, no último dia 
10 de Agosto, com a Vereadora CIDA 
(PT) para discutir sobre as diversas 
pendências que a empresa Especialy 
Terceirização vem apresentando na 
prestação de serviços, em especial o ato 
discriminatório realizado pela empre-
sa ao simplesmente, por ato arbitrário, 
não contratar funcionárias acima de 60 
anos. Além disso, Sérgio entregou à ve-
readora os diversos ofícios protocola-
dos na Prefeitura acerca dos repentinos 
atrasos do vale alimentação e do salá-
rio, que foram pautas da reunião.

Por fim, Sérgio apontou algumas ou-
tras questões que envolvem os traba-
lhadores terceirizados que prestam ser-
viços para a Prefeitura de Juiz de Fora 
e a Vereadora se colocou à disposição 
para auxiliar no que for necessário.

SINTEAC fecha mais
uma turma de recepcionistas

diretoria do SINTEAC tem 
prezado sempre pela qua-
lificação dos trabalhadores 
que representa, pois entende 
que o mercado de trabalho 
está cada vez mais exigen-
te e que aperfeiçoamento 
e qualificação profissional 
devem ser os pilares para a 
manutenção e o crescimento 
no mercado. Pensando nis-
so, dentro do Programa de 
Qualificação e Marketing, 
previsto na Convenção Co-
letiva de trabalho da cate-
goria, o SINTEAC ofertou 
o curso de “Secretariado e 
Recepção” e teve o prazer 
de ver mais uma turma con-
cluindo essa etapa. Os alu-
nos, que avaliaram de ma-
neira excelente esse curso, 
tiveram acesso a conteúdos 
importantes como: Princí-
pios de marketing pessoal e 
etiqueta; Ética e perfil pro-
fissional do bom recepcio-
nista; Noções de arquivo e 
atendimento ao cliente e ao 
público. 

A C

IA

A associada Adriana 
Aparecida da Costa apro-
vou o curso: “Foi maravi-
lhoso! Aprendemos muito 
mesmo e a professora é 
ótima. A minha filha que 
ia fazer uma entrevista foi 
muito bem por causa do 
curso.” A aluna Aline Cris-
tina Gomes também deu o 
seu parecer: “Juntamente 
com a minha, tivemos o 
privilégio de fazer o curso 
de secretaria e recepção no 

SINTEAC. Quero agrade-
cer a todos por tudo, agra-
decer a professora Cris, 
todos os funcionários do 
SINTEAC e o presidente 
Sérgio pelo carinho e pela 
oportunidade”.

E quem ainda não par-
ticipou, fique atento nas 
redes sociais do sindicato, 
pois divulgaremos por lá 
as datas de novas turmas 
e novos cursos que serão 
ofertados.  

Curso de Secretariado e Recepcionista

Reunião 
com o 
Deputado 
Igor Timo

Especialy
Visita ao Deputado em BH

Palavra do 
Presidente! A empresa Especialy Terceirização vem apre-

sentando reiterados problemas com os trabalha-
dores que prestam serviços nas escolas munici-
pais de Juiz de Fora, desde que começou a prestar 
serviços para a Prefeitura de Juiz de Fora. O SIN-
TEAC tem continuamente buscado resolver es-
sas pendências, seja na esfera administrativa ou 
até mesmo por vias judiciais. Recentemente, por 
solicitação do SINTEAC, foi realizada uma me-
diação na Gerência Regional do Trabalho para 
cobrar a empresa tanto um posicionamento em 
relação ao pagamento de férias do mês de Julho, 
quanto ao pagamento da diferença retroativa do 
reajuste salarial e de benefícios de acordo com 
a Convenção Coletiva de Trabalho. Na reunião 
no Ministério Público de Trabalho, por sua vez, 
o SINTEAC cobrou que a empresa cumprisse a 
Medida Provisória 1.406/2021, fazendo assim 
com que a empresa pagasse o valor das férias de 
maneira integral no mês subsequente ao gozo de 
férias, e não de maneira parcelada como a em-
presa queria.

Outro grande questionamento foi o processo 
de contratação das cozinheiras e auxiliares de 
cozinha que retornaram aos serviços nas escolas 
municipais. A empresa Especialy, por um enten-
dimento discriminatório, tem realizado contrata-
ções apenas de funcionárias com menos de 60 
anos de idade, independente do preenchimento 
das competências necessárias para o cargo. O 
SINTEAC protocolou ofícios na Secretaria de 
Educação e Câmara dos Vereadores para discutir 
o assunto. Além do mais, foi feita também uma 
petição para mediação no Ministério Público do 
Trabalho para averiguar o caso. Muitas cozinhei-
ras que já estavam há anos prestando serviços 
nas mesmas escolas, e por praxe são reabsorvi-
das nas empresas prestadoras de serviços, foram 
simplesmente jogadas de lado. 

Mediação no Ministério Público do Trabalho para 
cumprimento da MP 1046-2021

nfelizmente, devido a ainda não termos contornado 
totalmente a pandemia do novo Coronavírus, as au-
toridades sanitárias ainda não liberaram os grandes 
eventos. Desse modo, nossa tradicional festa anual 
para os trabalhadores associados do SINTEAC foi 
adiada para o mês de setembro de 2022, no Cen-
tro de Eventos Terrazzo, que também contará com 
delicioso buffet, muita música e sorteio de brindes 
para os sindicalizados! Fique atento ao período de 
confirmação de presença na festa no próximo ano. 
Nos vemos lá!!

Adiamento da Festa 2021

Assembleia com as Ex-Cozinheiras
da Empresa PRM Serviços 

pós o rompimento do con-
trato da Prefeitura com a 
empresa PRM SERVIÇOS 
E MÃO DE OBRA ES-
PECIALIZADA EIRELI, 
no final do ano passado, 
o SINTEAC ajuizou ação 
trabalhista para que a em-
presa quitasse as verbas 

que ficaram pendentes. 
Após a audiência, ocor-
rida no último dia 09 de 
Agosto, o Presidente do 
SINTEAC, Sérgio Félix, 
se reuniu em Assembleia 
com as ex-funcionárias da 
PRM Serviços, no dia 15 
de Agosto, e as comunicou 

que o processo coletivo 
continuará tramitando para 
rever o pagamento do vale 
alimentação que está pen-
dente. Quantas às demais 
verbas rescisórias que ain-
da restam, será necessário 
entrar com ações individu-
ais através do sindicato.

Assembleia com as ex-colaboradoras da PRM Serviços

hegamos ao segundo semestre do ano de 
2021, e, com ele, ainda carregamos mui-
tas incertezas e desafios, principalmente 
desde que fomos surpreendidos pela pan-
demia da Covid-19. Tudo mudou, nada 
será como antes e sabemos que teremos 
muitos desafios a vencer! Contudo, con-
tinuaremos firmes na luta pelos direitos 
dos trabalhadores e por uma sociedade 
justa, até quando Deus nos permitir. 

No mundo do trabalho, cada vez mais 
intensos são os ataques aos nossos direi-
tos. Governantes, na sua maioria, não se 
preocupam com os trabalhadores e sempre 
privilegiam a elite que de todas as formas 
tenta nos escravizar em nome de um proje-
to de enriquecimento, pautado numa corti-
na de fumaça chamada de redução de im-
postos. Claro que entendemos que a carga 
tributária em nosso país é um entrave para 
o desenvolvimento econômico, mas não 
podemos permitir que a conta caia sobre 
as costas dos trabalhadores e dos cidadãos 
mais vulneráveis. A reforma tributária é 
necessária, mas é importante que o go-
verno e o congresso tragam a pauta para 
discussão com a sociedade e não façam 
tudo no apagar das luzes. Além disso, os 
projetos deveriam propor equidade entre 
as classes e promover o aquecimento da 
economia. Infelizmente, o que temos visto 
é a perda do poder de compra de muitos, 
chegando num total empobrecimento, en-
quanto a classe dominante fica cada vez 
mais rica. 

No que diz respeito aos trabalhadores 
que representamos, a cada dia temos bus-
cado o diálogo com o setor econômico, 
objetivando melhores condições de traba-
lho e salário. A luta não é fácil, mas não 
mediremos esforços para estarmos sempre 
levando aos nossos representados as infor-
mações sobre seus direitos e deveres para 
que não sejam lesados por empregadores 
que não cumprem a legislação trabalhis-
ta e as convenções coletivas de trabalho. 
Embora o movimento sindical ainda seja 
muito criminalizado, sem o sindicato os 
trabalhadores ficariam totalmente reféns 
de lobos com suas práticas desonestas para 
ter seus ganhos sobre os trabalhadores. 

A participação de você, companheiro, 
sindicalizando e participando é muito 
importante para o avanço de nossas con-
quistas. Lembre-se que os benefícios que 
você tem hoje, são frutos de lutas intensas 
e longos diálogos com a classe patronal 
ao longo dos anos. Participe e não abra 
mão dos seus direitos! O que você usu-
frui hoje é fruto de luta e suor de muitos. 
Então não critique o seu sindicato, pois 
ele é seu elo de conquistas.

Venha, participe desta luta que é de to-
dos nós!

GIRO POLÍTICO

O presidente do SINTEAC, 
Sérgio Félix, esteve recente-
mente em Belo Horizonte se 
reunindo com o Deputado Fe-
deral Igor Timo e seus asses-
sores, acompanhado do Presi-
dente da Comissão Especial de 
Direito Sindical do Conselho 

Federal da OAB, Dr. Bruno 
Reis. Na reunião foram debati-
dos pontos e projetos relevan-
tes para a categoria de asseio, 
conservação e limpeza urbana, 
haja vista que o Deputado Fe-
deral atuou como Presidente 
da Associação das Empresas 

Prestadoras de Serviços do Es-
tado de Minas Gerais. De an-
temão, o parlamentar se com-
prometeu a dar todo o suporte 
e apoio para a categoria dos 
trabalhadores representados 
pelo SINTEAC, auxiliando 
em suas demandas.

Presidente do SINTEAC 
se reúne com o Gerente 
Regional do Trabalho

Presidente faz reunião 
com parlamentar em 
prol de trabalhadoras 

terceirizadas

No dia 16 de agosto, o presidente do                  
SINTEAC, Sérgio Félix, acompanhado do as-
sessor, André Cunha, e do advogado da enti-
dade, Dr. Rodrigo Gabriel, se reuniram com o 
Gerente Regional do Trabalho e Emprego da 
Gerência em Juiz de Fora, Sérgio Nagasawa. Na 
reunião, puderam tratar de questões políticas e 
econômicas que envolvem o mundo do trabalho 
e, principalmente, como isso tem afetado a parte 
mais frágil da relação de trabalho: o emprega-
do. Também foi colocado em pauta o pedido 
do SINTEAC no processo de intensificação da 
fiscalização do Ministério do Trabalho sobre as 
empresas terceirizadas que têm descumprido a 
legislação trabalhista e CCT. O Ministério do 
Trabalho em Juiz de Fora está funcionando na 
Av. Rio Branco, 372, localizada no bairro Ma-
noel Honório (prédio da Receita Federal).

Sérgio Félix, o advogado Rodrigo 
Gabriel e o Gerente Sergio Nagasawa

Reunião com a Vereadora Cida (PT) 
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