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 E MAIS...

E

FILIADO A

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

  O Presidente do SINTEAC, 
Sérgio Félix, os diretores Ail-
ton Rodrigues e Sérgio Ribei-
ro, bem como o advogado da 
entidade, Dr. Rodrigo estive-
ram, no último dia 19 de no-
vembro, reunidos com a nova 
diretoria do SIEPS, Sindica-
to das Empresas de Asseio, 
Conservação e Prestação de 
Serviços e Mão de Obra Es-
pecializada e não especiali-
zada, sindicato patronal da 

categoria. Os diretores discu-
tiram sobre o cenário econô-
mico e político da cidade de 
Juiz de Fora e destacaram a 
importância do diálogo entre 
os sindicatos patronal e labo-
ral em prol do crescimento da 
categoria. Além do mais já 
começaram as tratativas para 
a próxima Convenção Cole-
tiva de Trabalho discutindo 
questões de reajuste salarial e 
demais cláusulas.

stamos chegando ao fim de 2020, um ano muito difícil para 
todos nós! Começamos o ano com muitos sonhos e pro-
jetos, mas da noite para o dia tudo foi interrompido pela 
Pandemia do Covid-19, uma doença que em poucos dias 
assolou e parou o Brasil e o mundo. Infelizmente essa pra-
ga intitulada pelo nosso Chefe Executivo, Jair Bolsonaro, 
como uma “gripezinha” tem feito muitos estragos na eco-
nomia, política e principalmente na vida das pessoas, pois 
já são milhares de mortes computadas no mundo. E ainda o 
que mais nos espanta é que no meio desta tragédia toda, os 
políticos corruptos, inescrupulosos continuam roubando e 
saqueando o povo.
  O ano de 2021 ainda trará muitos reflexos desta pande-
mia e precisaremos não somente seguir as orientações das 
autoridades de saúde para não nos contaminarmos, mas 
também arregaçarmos as mangas na construção de um país 
melhor para todos nós. O povo já não aguenta mais falá-
cias, conchavos políticos, roubalheira e está gritando há 
tempos por socorro, mas o Poder Público se omite como se 
nada estivesse acontecendo! Estamos vivendo o pior cená-
rio político, sócio - econômico do Brasil com alta taxa de 
desemprego, criminalidade e os governantes permanecem 
com discursos vazios.
  No âmbito municipal podemos dizer que a cidade de Juiz 
de Fora está totalmente abandonada, sem comando e uma 
cidade onde os interesses privados estão acima do públi-
co. Recentemente tivemos as eleições municipais e nada 
ou quase nada mudou, sendo que as figurinhas políticas são 
praticamente as mesmas e a falta de diálogo e a vaidade 
imperam no jogo político. A nossa reação tem que ser ime-
diata contra este sistema bruto que tem matado o povo e 
contra toda esta corrupção e jogo de interesses.
Esperamos que 2021 seja o ano do recomeço, o ano onde 
todos possam sentar, com espirito de paz, e buscar o me-
lhor para a nação; onde a vaidade, o jogo de interesses não 
continue a trazer a miséria, somada com desemprego, anal-
fabetismo, criminalidade e onde possamos levantar e gritar: 
Sou Brasileiro com muito orgulho!!!
  Portanto o nosso compromisso é continuarmos firmes lu-
tando pelos trabalhadores que representamos e que são fun-
damentais para a sociedade.

Editorial
Sérgio Félix -Presidente

VALE ALIMENTAÇÃO 

CURSO DE CAPACITAÇÃO

CAPITAL INFORMÁTICA

SERVIÇOS DE SAÚDE

Justiça determina que 
Especialy pague o benefício

SINTEAC oferece mais um importante curso 
aos trabalhadores da categoria

Ex-colaboradores recebem verbas pendentes

Sinteac fecha novas parcerias para o Programa 

Reunião com o
Sindicato Patronal

  Os trabalhadores que prestam 
serviços nas Escolas Municipais 
de Juiz de Fora pela empresa 
Especialy Terceirização não re-
ceberam o vale alimentação re-
ferente ao período de suspensão 
do contrato de trabalho previsto 
na Lei 14.020/20. Porém após o 
ajuizamento de ação trabalhista 
pelo sindicato contra a empresa 
e Prefeitura, conseguimos obter a 

primeira vitória. Em sentença no 
último dia 13 de novembro, o juiz 
da 2ª Vara do Trabalho de Juiz de 
Fora determinou que a Especialy 
pague o vale alimentação de to-
dos os trabalhadores que prestam 
serviço para o município, tanto 
os vencidos quanto os vincendos. 
Desta decisão ainda cabe recur-
so, porém já é um primeiro passo 
para atingirmos a vitória.

Reunidos com os demais membros
da nova diretoria do SIEPS

O curso vem esclarecer de forma clara 
e prática as funções e questões sobre 

relacionamento entre funcionários

  Entre os dias 23 de novembro e 3 
de Dezembro, a diretoria do SIN-
TEAC ofertou aos trabalhadores 
da categoria, através do Programa 
de Qualificação e Marketing pre-
visto em Convenção Coletiva e 
em parceria com a empresa FAG 
Consultoria, o curso de Limpeza 
Convencional. A grade do curso 
abordou vários pontos importan-
tes dentro do processo da atuação 
da limpeza geral através de aulas 
teóricas e práticas:
 - Apresentação e Valorização 
Profissional - Processos de Lim-
peza - Administração de Tarefas  
- Administração de Rotas  - Cole-
ta Seletiva - Produtos Químicos 
/ Manuseio e Acondicionamento 
- Manuseio e utilização de mate-
riais de limpeza - Satisfação do 
cliente - Manuseio de lavadoras, 
enceradeiras e aspiradoras  - Pro-
grama 5 “S”
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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! 

A aluna Vivian Carla Couto, funcio-
nária da empresa RPL Engenharia, se 
mostrou muito satisfeita com o trei-
namento: “O curso vem esclarecer de 
forma clara e prática as funções e ques-
tões sobre relacionamento entre funcio-
nários, visando a melhoria e o melhor 

aproveitamento do tempo e a qualidade 
do serviço, com o objetivo de atender 
e proporcionar a satisfação do cliente.”
  Não perca a oportunidade e participe 
dos próximos cursos que o SINTEAC 
irá oferecer para os trabalhadores que 
representa.

  Na última semana do mês de 
novembro, o sindicato realizou 
o pagamento das verbas de vale 
transporte, vale alimentação e três 
meses de FGTS que estavam pen-
dentes no processo contra a em-

presa Capital Informática. Os ex-
colaboradores da empresa ficaram 
muito satisfeitos com o recebimen-
to das verbas. “Agradeço imensa-
mente ao Sindicato, à Dra. Cristia-
ne e equipe na condução da ação 

e nos trâmites necessários para o 
recebimento de valores devidos, 
desde o ano de 2015. O meu muito 
obrigada pela atenção dispensada”, 
afirmou a ex-colaboradora Valéria 
Tasca.

O sindicato informa que entrará de recesso de fim de ano a partir 
do dia 14/12/2020, retornando às atividades no dia 04/01/2021.

NOTA: 

  Para ampliar a oferta de serviços do Pro-
grama de Saúde aos associados do SINTE-
AC, a diretoria do sindicato fechou parce-
ria com mais uma Clínica Médica: Grupo 
Multmédica – Centro de Especialidades, 
localizada na rua Floriano Peixoto 674, no 
centro de Juiz de Fora. Além de contar com 
várias especialidades médicas e exames, a 
clínica também atende nas cidades de Bi-

cas, Mar de Espanha, Rio Novo e Piraúba. 
Para mais, o sindicato ainda fechou parce-
ria com Clínica de Psicologia Dra. Rackel 
Hagen para atendimento psicológico dos 
associados e seus dependentes cadastrados 
no plano de sindicalizados da entidade. O 
seu consultório é localizado na rua Floriano 
Peixoto, 589/802, Centro, Juiz de Fora e o 
telefone de contato é: (32)98480-2171.
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