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R$ 1.822,79
R$ 1.182,43
R$ 1.481,80
R$ 1.530,55
R$ 1.530,54
R$ 1.694,06
R$ 1.182,43
R$ 2.332,76
R$ 1.294,76
R$ 1.764,68

R$ 1.378,60
R$ 1.992,34
R$ 1.215,57
R$ 3.222,79
R$ 1.366,07
R$ 1.227,08
R$ 2.368,48
R$ 1.693,12
R$ 1.513,33
R$ 2.029,67
R$ 1.530,55
R$ 3.922,79
R$ 1.530,55

R$ 1.406,39
R$ 2.029,80
R$ 2.029,80
R$ 2.293,46
R$ 3.237,85
R$ 2.208,90
R$ 3.922,79
R$ 1.612,99
R$ 1.392,37

Salário
Acompanhante do Transporte Escolar Acessível 
Almoxarife 
Agente de Acolhimento 
Agente de Cultura e Lazer 
Analista Cultural 
Ascensorista e Cabineiro (6 horas) 
Auxiliar Administrativo II - CBO 4110-05 - 
Locados em Instituições de Ensino Privado e Público 
Auxiliar de Apoio Educando 
Auxiliar de Agente de Cultura e Lazer 
Auxiliar de Biblioteca - CBO 3711-05 
Auxiliar de Coveiro 
Auxiliar de Laboratório-CBO 8181-10 
Auxiliar de Manutenção (Ferrovias) 
Auxiliar de Operação de Carga 
Auxiliar de Serviços Operacionais 
Camareira 
Capineiro, Manutenção e Limpeza de Bosques, Hortos, etc. 
Carregador CBO 7832-15 
Carregador e Descarregador de “Container” 
Cerimonialista - CBO 3548-25 
Chefe de Limpeza, Chefe de Equipe. 
Comunicador de Mídias Audiovisuais - CBO 2617-15 
Contínuo, Office-boy - CBO 4122-05 
Controlador de acesso remoto
Coordenador de Serviços de Digitação 
Coveiro 
Cozinheiro 
Curador 
Curador musical 
Dedetizador 
Eletricista de Construção de Rede de Baixa e Alta Tensão 
Encarregado 
Faxineiro de Limpeza Técnica Industrial 
Faxineiro, Servente, Serviços Gerais, Copeira, Ajudante de 
Cozinha, Passadeira, Costureira, Limpador de Caixa D’água, 
Lavador de Caminhão, Plantador de Grama, Varredor de Rua 

R$ 1.300,00
R$ 1.693,12
R$ 2.462,40
R$ 3.922,79
R$ 3.922,79
R$ 1.379,35

R$ 2.130,76
R$ 1.392,37
R$ 2.368,47
R$ 1.530,55
R$ 1.359,78
R$ 1.615,42
R$ 1.992,34
R$ 1.836,68
R$ 1.529,56
R$ 1.243,66
R$ 1.243,66
R$ 1.379,43
R$ 1.668,35
R$ 2.833,14
R$ 1.766,13
R$ 2.833,14
R$ 1.182,43
R$ 1.530,55
R$ 1.904,47
R$ 2.075,74
R$ 1.280,38
R$ 3.922,79
R$ 3.922,79
R$ 1.766,13
R$ 1.378,49
R$ 1.952,96
R$ 1.643,68

R$ 1.182,43

Fiscal de Turma, Fiscal de Serviços 
Garçom - CBO 5134-05 
Garagista 
Guarda Vida CBO5171-15 +20% de insalubridade
Instalador e Monitor de Alarmes 
Jardineiro 
Leiturista de Medidores de Energia 
Líder de Limpeza Técnica Industrial 
Limpador de Vidros, Enlonador
Manobrista 
Manutenção Técnica - Pedreiros, Mecânicos, Bombeiros, 
Marceneiros, Pintores, Soldadores e demais empregados de 
manutenção e similares. 
Monitor de Alarmes II 
Monitor de Vídeo – carga horária de 6 horas 
Montador de exposições 
Operador (Digitador) - carga horária de 6 horas 
Operador de Caixa -CBO 4211-25 + 10% de quebra de caixa 
Operador de Equipamentos Eletrônicos em Geral 
Operador de Máquina 
Operador de Sistema Informatizado - carga horária de 6 horas 
Pessoal da Administração – Chefia 
Pessoal da Administração – Auxiliar - CBO 4110-05 
Planejador de Mídia de Criação Visual 
Porteiro / Vigia 
Porteiro / Vigia de Condomínio (prestação de serviços 
em condomínios residenciais, Comerciais e mistos ou em 
associações de qualquer natureza)
Recepcionista - CBO 4221-05 
Recepcionista e Aux. de Secretaria 
Supervisor 
Técnico em Automação 
Técnico de Bioteirismo - CBO 3201-05 
Técnico/Operador Cênico 
Vigia Motorizado 
Zelador 

Salário CargoCargo

 VOCÊ SABIA?

O

FILIADO A

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

Convenção Coletiva de Trabalho

Diretores do SINTEAC se 
reúnem com nova gerência
da Secretaria de Educação

Expediente
Sinteac -
Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Asseio, 
Conservação e Limpeza Urbana 
de Juiz de Fora e Região

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
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! 

FILIADO A

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

 STJ (Superior Tribunal de Justiça) 
julgou procedente o direito de vigias e 
vigilantes se aposentarem mais cedo. A 
decisão, tomada nesta quarta-feira (9) 
por unanimidade, reconheceu o direito 
à aposentadoria especial da categoria, 
inclusive de segurados que não portam 
arma de fogo no exercício da sua fun-
ção.
O julgamento estava parado desde 23 
de setembro, após pedido da ministra 
Assusete Magalhães, que quis mais 
tempo para analisar qual seria o meio 
de comprovar o risco da atividade: 
laudo ou formulário padronizado pelo 
INSS, como o PPP (Perfil Profissiográ-
fico Previdenciário).
  Foi definido nesta quarta que o tempo 
especial pode ser comprovado através 
de outros meios de prova, inclusive a 
prova por similaridade, como laudo 
trabalhista ou laudo em processo pre-

videnciário em nome de colega.
  O advogado Fernando Gonçalves 
Dias, que fez a defesa da categoria no 
julgamento, afirma que a aplicação da 
decisão é imediata e vale para todos os 
processos relacionados ao tema voltam 
a andar nos tribunais do país.
Vigilantes são o dobro do efetivo total 
das polícias no Brasil e estão se arman-
do mais.
  O vigilante que se aposentou nos últi-
mos dez anos pode pedir uma revisão, 
para tentar um benefício mais vantajoso.
  De acordo com Dias, em uma apo-
sentadoria com a incidência do fator 
previdenciário se revista para especial, 
o valor pode até dobrar. “Mesmo nos 
casos em que a revisão não for possível 
excluir o fator, ainda assim compensa, 
mas nesse último caso, interessante 
fazer cálculo primeiro”, orienta o ad-
vogado.

  Briga antiga Desde 1997, o INSS não 
reconhece a aposentadoria especial dos 
vigilantes por não considerar a ativida-
de como nociva. Os profissionais têm 
recorrido à Justiça para ter reconheci-
do o direito à aposentadoria especial, 
mesmo que não portem arma de fogo.
  Em 2017, o STJ entendeu que o uso 
da arma de fogo não deve ser critério 
para reconhecer a atividade do vigi-
lante como especial. O novo entendi-
mento provocou decisões conflitantes 
em todo país, por isso, em outubro de 
2019, todos os processos em anda-
mento sobre o tema foram suspensos 
até que o STJ julgar se seria preciso 
comprovar o uso de arma de fogo no 
trabalho ou se a periculosidade inde-
pende disso.

 - Matéria do Jornal 
“ O Tempo” do dia 09/12/20

  No último dia 28 de Janeiro, o 
Presidente e o Vice do SINTEAC, 
Sérgio Félix e Ailton Rodrigues 
respectivamente, estiveram reuni-
dos com a Supervisora de Apoio 
Administrativo da Secretaria de 
Educação de Juiz de Fora, Solange 
de Oliveira Lopes. O objetivo da 
reunião foi inicialmente conhecer 
a nova gestão da pasta, bem como 
tratar acerca dos terceirizados da 

limpeza e cozinha e suas princi-
pais demandas. A professora se 
mostrou bastante receptiva e solí-
cita e se colocou à disposição do 
sindicato para caminhar junto em 
prol dos trabalhadores. Na oportu-
nidade, os Diretores da entidade já 
conversaram com algumas funcio-
nárias da empresa Especialy Ter-
ceirização que estavam laborando 
dentro da secretaria.

ano de 2020 foi extremamente difícil no âmbito 
político, social e econômico, consequência de uma 
pandemia que assolou o mundo. Os trabalhadores 
da categoria de asseio e conservação, inclusive, 
mantiveram a prestação de serviços dia-a-dia, na 

linha de frente do trabalho.
A negociação coletiva consequentemente foi árdua 
e foi necessário fazer alguns ajustes para que os tra-
balhadores tivessem seus empregos garantidos, bem 
como os seus direitos também fossem mantidos. 

É ASSINADAConfira 
a tabela 
salarial, com 
reajuste no 
índice de 4%

Vigilante e vigia com ou 
sem arma terão direito a 
aposentadoria especial do INSS

O

   ATENÇÃO !!!!
Processo Albina 
Conservação!
  Houve andamento do processo de 
alguns ex – trabalhadores da empresa 
Albina Conservação e Serviços Téc-
nicos, ajuizados através do sindicato. 
Portanto, esta entidade necessita que 
os seguintes reclamantes entrem em 
contato o mais rápido possível para 
fornecer seus dados pessoais para se-
rem protocolados no processo: 

a Antônio Custódio da Silva
a Sérgio Luiz Rosso de Campos
a Lucinei Armando de Paula
a Sérgio Luis do Nascimento
aNelsemar dos Santos (ESPÓLIO) 

A CCT pode ser baixada na íntegra através do site: www.sinteacjf.com.br

Visita à Secretaria de Educação de Juiz de Fora

 Visita aos colaboradores da Especialy
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Parlamentar visita sede do 
SINTEAC

Balanço 2020
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Ex-colaboradores da empresa Dinâmica Serviços recebem 
suas verbas rescisórias pendentes
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  Os tempos de pandemia estão difíceis, porém os trabalhado-
res da categoria de asseio, conservação e limpeza urbana não 
pararam as atividades, sendo essenciais para o funcionamento 
da engrenagem do trabalho e no combate ao novo coronavírus. 
Pensando nisso, foi protocolado, no dia 15 de Janeiro, um ofí-
cio destinado à prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, 
e ao presidente da Câmara Municipal, Vereador Juraci Sheffer, 
solicitando que esses profissionais sejam enquadrados também 
como prioridade para a vacinação contra a COVID-19 e já imu-
nizados nesse primeiro lote.

  Os ex-colaboradores da empresa Dinâmi-
ca Administração e Serviços que prestavam 
serviços de recepção para a Prefeitura de 
Juiz de Fora tiveram seu contrato rescin-
dido no início deste ano, porém ainda res-
tavam verbas de FGTS pendentes a serem 
pagas. O SINTEAC, portanto, ajuizou ação 

trabalhista contra a empresa cobrando os 
valores dos 3 meses pendentes, bem como 
a multa de 40% do FGTS que ainda resta-
vam ser pagos. Após muita luta e negocia-
ção por parte da entidade, os trabalhadores, 
no começo do mês de dezembro de 2020, já 
receberam todos esses valores que estavam 

em aberto. 
  O ex-colaborador Jorge Heleno Diogo 
agradeceu ao Presidente Sérgio Félix e 
equipe pela atuação do sindicato no pro-
cesso e ficou muito feliz por receber esse 
montante principalmente num momento 
de pandemia.   “Estou muito satisfeita com 

a atuação do sindicato, pois além deles te-
rem lutado pela regularização da situação 
da empresa Dinâmica, eles conseguiram 
antecipar as parcelas que faltavam, e a 
gente vai passar um final de ano tranquilo, 
graças a Deus.”, concluiu a ex-funcionária 
Cristiane Silva.

w
Atenção Associados!!
O Sindicato confeccionou um novo modelo de carteira de sócio! Para os associados que ainda não as pegaram, 
favor retirá-las na recepção do SINTEAC. Os sócios deverão trazer a carteira antiga para realizar a troca! 

“
Sérgio Félix

esmo mediante a um cenário bem difí-
cil economicamente, de total incerteza 
e muita luta, o SINTEAC não deixou 
de prestar serviços para todos os traba-
lhadores da categoria que representa. 
Foram diversas mediações no Ministé-
rio do Trabalho e Emprego e Ministério 
Público do Trabalho, por videoconfe-

rência, para fazer valer o cumprimen-
to da Convenção Coletiva de Trabalho 
e preceitos da CLT. Além do mais, os 
processos judiciais continuaram a todo 
vapor; várias ações trabalhistas foram 
ajuizadas para regularização de pendên-
cias como a multa do Art. 477 da CLT, 
que é paga quando a empresa atrasa no 

pagamento de verbas rescisórias e en-
trega de documentos rescisórios, além 
do cumprimento na íntegra de todos os 
direitos previstos nos acordos de sus-
pensão e redução de jornada de trabalho, 
previstos na Lei 14.020/20. Só em 2020 
foram repassados em torno de R$ 4 mi-
lhões para os trabalhadores em através de 

verbas recebidas.
  Além disto, o sindicato continuou 
prestando assistência médica aos seus 
associados a todo momento. Foram 
aproximadamente 5.000 guias médicas 
emitidas entre consultas médicas, exa-
mes laboratoriais, de imagem, dentre ou-
tros aos usuários do programa de saúde.

M

M

Trabalhadores recebendo 
as suas verbas pendentes

Presidente e Tesoureiro 
assinando os cheques

Funcionário Jorge Heleno recebendo o 
cheque das mãos do Presidente 

Presidente do SINTEAC 
faz reunião remota 

com o Reitor da UFJF

Porteiros e Vigias
da Esquadra Tech 

recebem!
  No último dia 29 de Janeiro, o Pre-
sidente do SINTEAC, Sérgio Félix, 
juntamente com os Diretores do SIN-
TEFUFEJUF e APES, Flávio Sereno 
e Augusto Cerqueira respectivamen-
te, estiveram em um reunião remo-
ta com o Reitor da UFJF, professor 
Marcus David. A pauta do encontro 
foi debater acerca dos colaboradores 
terceirizados que prestam serviços 
para a instituição, principalmente 
quanto ao último processo licitatório 
ocorrido em meados de Novembro de 
2020 para a contratação do pessoal 

de apoio administrativo. A empresa 
vencedora do certame se embasou em 
uma Convenção Coletiva de Traba-
lho divergente da já praticada, o que 
gerou uma redução de preços para a 
Universidade, porém a custo de uma 
redução drástica de salário dos cola-
boradores.
Sérgio destacou a importância do 
apoio das entidades na luta em prol 
dos terceirizados e informa que o 
SINTEAC já está estudando meios 
de intervenção, até mesmo judiciais, 
para sanar essa pendência.

  A empresa Esquadra Tech repentinamente encer-
rou suas atividades em meados de Dezembro de 
2020 e deixou diversos vigias, porteiros, operado-
res de monitoramento sem receber salário e benefí-
cios. Após intensa negociação com os responsáveis 
da empresa MRS Logística, um dos tomadores de 
serviços, os trabalhadores receberam o salário e be-
nefício pendentes! E quanto às verbas rescisórias, 
o SINTEAC já está colhendo todos os dados para 
ajuizar ação trabalhista para o recebimento de tais 
verbas.
  Você, trabalhador da Esquadra Tech, entre em conta-
to com o sindicato e não deixe seus direitos para trás!

O Sinteac possui um excelente programa de Saúde para 
você e seus dependentes! São mais de 20 Especialidades 
Médicas que fazem atendimento em nossas Clínicas 
Conveniadas, além de Exames Laboratoriais, de Imagem, 
Cardiológicos e muito mais! Venha Conferir! 

Atenção trabalhadores que 
prestam serviços em Condomínio!!

   No último dia 13 de Janei-
ro, o presidente do SINTEAC, 
Sérgio Félix, teve a honra de 
receber na sede do sindica-
to, o vereador Bejani Jr. do 
Podemos. Após conhecer as 
instalações físicas do sindi-
cato, o parlamentar elogiou o 
trabalho realizado e colocou 
seu mandato à disposição dos 
trabalhadores terceirizados. 
Bejaninho, como é conheci-
do, ainda trouxe detalhes do 
seu projeto de lei apresentado 
recentemente na câmara que 
isenta do IPTU todos os mo-
radores que tiveram seus imó-
veis atingidos pelas enchentes. 
Esse projeto, se aprovado, aju-
dará muitas famílias represen-
tadas pelo SINTEAC.

Ofícios para 
Secretaria de

Saúde e Secretaria 
de Educação

o dia 12 de janeiro do presente ano, o Presidente 
do SINTEAC, Sérgio Félix, protocolou na Secreta-
ria de Saúde de Juiz de Fora um documento ofere-
cendo as instalações físicas do SINTEAC para uso 
durante Campanha de Vacinação contra a COVID 
- 19 em Juiz de Fora. “Como presidente do SINTE-
AC entendo que é hora de unirmos esforços para 
fazer a vacina chegar até a população, sobretudo 
dos profissionais de saúde e trabalhadores, muitos 
representados pelo SINTEAC, que estão na “linha 
de frente” em hospitais e clínicas. Juntos vamos 
vencer esse vírus!”
  Além do mais, o Presidente também encaminhou à 
Secretaria de Educação um pedido de inclusão dos 
trabalhadores terceirizados das escolas municipais 
no programa “Kit alimentação 2021”, haja visto 
que também fazem parte do sistema educacional 
juiz-forano e principalmente devido a perda do be-
nefício do vale alimentação que esses trabalhadores 
tiveram.

N

Prioridade de vacina 
aos terceirizados de 

Asseio e Conservação

Sérgio Félix com ofício protocolado na 
PJF pedindo prioridade na vacinação

Presidente do Sindicato com os ofícios protocolados 
na Secretaria de Saúde e Educação

Vereador Bejani Jr. e o 
Presidente Sérgio Félix

Assinatura de acordo com o 
supervisor da MRS Logística
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