
No dia 11 de Julho, o Presidente do SIN-
TEAC, Sérgio Félix, juntamente com a ad-
vogada da entidade, Dra. Cristiane Fernan-
des, se reuniram com os ex-colaboradores 

da empresa Candioto para tratar acerca do 
processo judicial referente ao pagamento de 
suas verbas rescisórias. Na reunião, os ex-
funcionários puderam sanar suas dúvidas 

sobre o andamento do processo, bem como 
averiguar as possibilidades de acordo da 
ação que continua em trâmite na Justiça do 
Trabalho.
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E MAIS...

Reunião com os ex-colabodoradores da
Conservadora Candioto

A

N

Diretoria do SINTEAC, pensando sempre em 
oferecer melhoria e mais benefícios para os seus 
filiados, adquire a partir de Agosto um novo con-
vênio com o Arena – Clube dos Amigos. Nesta 
parceria, os sindicalizados e os seus dependen-
tes legais se tornarão sócios do clube e poderão 
utilizar a piscina nos dias em que o local esti-
ver funcionando, assim como desfrutar da área 
de churrasco, mediante agendamento prévio. 
Vale destacar que a pelada dos amigos estará 
garantida! Os sindicalizados poderão fazer uso 
da quadra de grama sintética, também median-
te agendamento prévio, variando entre horários 
diurnos e noturnos, de acordo com as regras e a 
disponibilidade do clube, além de poderem usar 
a quadra menor a qualquer horário. Além disso, 
os filhos dos filiados terão desconto de 20% so-
bre o valor de tabela nas Escolas de Futebol do 
América-MG, Botafogo, Cruzeiro e Vasco.

Para a entrada no clube, o filiado deverá obter 
a carteirinha de sócio da Carta Branca JF, no va-
lor unitário de R$15,00. Além de todas as benes-
ses já citadas, através da carteirinha que poderá 
ser retirada na secretaria do SINTEAC, os sócios 
e dependentes farão parte de uma rede de van-
tagens e consumo, tendo acesso a mais de 600 
lojas da área do comércio, restaurantes, cinema 
e afins, para realizar compras com descontos in-
críveis.

Verão 2019 A partir de Agosto 
um novo convênio 
com o Arena - 
Clube dos Amigos, 
com essa parceria, 
os sindicalizados e 
os seus dependentes 
legais se tornarão 
sócios do clube 

Luiz Antônio,
Júlio César (peixe),
Sérgio Félix e 
Wagner Batista

2

2

Especialy

Angra Serviços Dr Conservadora

Sul Serviços Zeladoria

Dia Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho

A empresa Especialy Terceirização, desde o mês de Janeiro deste ano, não estava 
cumprindo a Convenção Coletiva de Trabalho, no tocante ao pagamento do vale 
alimentação dos colaboradores que laboram na jornada diária de 6h. Após várias 
intervenções do SINTEAC, a empresa começou a pagar o benefício em Abril, sem 
que houvesse a quitação retroativa. Portanto, através de mediação no Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), convocada pelo Sindicato, o empregador, no mês de 
Junho, fez o depósito da quantia do benefício referente aos meses faltantes.

Não bastasse todo esse percalço passado pelos colaboradores que prestam ser-
viço nas Escolas Municipais de Juiz de Fora, suas férias, que tiveram início no 
mês de Julho, não foram pagas conforme prazo estipulado na CLT. Apenas, após 
reunião convocada pelo sindicato no Ministério Público do Trabalho realizada no 
dia 17 de Julho, a empresa manifestou quanto ao pagamento dos funcionários.

Atentando-se também para a extensão de sua base 
territorial, o SINTEAC convocou mediação no MTE 
para apurar sobre as denúncias dos colaboradores da 
empresa Angra Serviços, que prestam serviços para 
o supermercado Mart Minas na cidade de Barbacena. 
Dentre essas acusações estavam a falta de pagamento 
do adicional de insalubridade, conforme previsto na 
Cláusula 69ª da Convenção Coletiva de Trabalho, bem 
como o descumprimento da legislação trabalhista no 
que tange ao fornecimento de descanso semanal remu-
nerado de ao menos um Domingo a cada mês, além da 
chegada obrigatória de alguns colaboradores antes do 
início de seus turnos para que fizessem a refeição, haja 
visto que os mesmos não recebem o Vale Alimentação.

Após a Mediação, ficou estipulado que a empresa 
apresentaria posicionamento das queixas ao sindicato 
para que fossem sanadas as pendências. A entidade 
continuará operante para não haver prejuízo ao traba-
lhador.

Após denúncias de descumprimento da Cláusula 31ª da CCT que dita sobre o pagamento da 
intrajornada e a proibição da dobra de escala para os colaboradores da escala 12x36, além de co-
laboradores estarem sendo contratados sem a devida anotação em CTPS, o SINTEAC convocou 
a empresa Dr. Conservadora (Conservadora Montreal) para reunião no Ministério do Trabalho e 
Emprego. Na mediação, a empresa acordou em se adequar aos pontos propostos. Porém caso não 
aconteça a regularização, a entidade sindical continuará a fiscalizar.

  A empresa Sul Serviços Zeladoria continua a apresentar problemas quanto ao cumpri-
mento da legislação trabalhista. Colaboradores não são comunicados sobre suas férias 
com o prazo de 30 dias de antecedência, além de também não receberem o pagamento 
e o abono no prazo de 48 horas antes de seu gozo. A conservadora também, ao demitir 
seus funcionários, não faz a quitação do montante total de depósitos de FGTS bem 
como também não paga a multa de 40% desse Fundo de Garantia, além de não homo-
logarem as rescisões no sindicato como estipulado em Convenção Coletiva. Portanto, 
trabalhador, não se acanhe em denunciar! Venha ao Sindicato para tomarmos as provi-
dências para que você não saia prejudicado e a empresa não saia impune!

o dia 27 de Julho é comemorado, no Brasil, o Dia Internacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho. A celebração teve início na 
década de 1970, quando foi implementado o serviço obrigatório 
de Segurança e Medicina do Trabalho, nas empresas com mais de 
100 trabalhadores, diante do índice alto de vítimas de acidentes 
de trabalho. A data traz à tona a luta dos trabalhadores por con-
dições favoráveis de trabalho e que lhes tragam medidas prote-
tivas e preventivas. Nesse interim o Dvisat/Cerest do Município 
promoverá um debate sobre prevenção de acidentes de trabalho, 
ministrado pelo técnico de segurança do trabalho Geraldo Zeferi-
no – DAMOR, no qual o Presidente do SINTEAC, Sérgio Félix, 
estará presente.
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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!

Presidente Presente

C

OChegamos ao fim do primei-
ro semestre de 2019 e os velhos 
problemas ainda afetam a popula-
ção: desemprego, saúde, moradia, 
segurança pública e educação. O 
governo do presidente Jair Bol-
sonaro tem como pauta buscar o 
crescimento do país, apostando 
em estratégias que muitas das ve-
zes minimizam todo o contexto 
econômico da população brasilei-
ra, como podemos observar pela 
reforma da previdência, além de 
propor acordos internacionais que 
possam garantir investimentos fu-
turos para o Brasil. Contudo, sa-
bemos que todo o planejamento 
não será executado da noite para 
o dia. Primeiro o presidente terá 
uma árdua missão de construir 
uma agenda política sem os velhos 
costumes, pautados no famoso “é 
dando que se recebe”, pois temos 
um parlamento viciado. Além dis-

so, devemos dar nossa parcela de 
contribuição porque entendemos 
que nós passamos e as instituições 
ficam.

Quanto ao planejamento estra-
tégico, pensamos que o governo, 
em todas esferas, deve abrir um 
canal de interlocução com os tra-
balhadores, pois muitos esquecem 
que a força geradora da economia 
vem deles, que tem seus direitos e 
garantias muitas das vezes caça-
dos, o que agarra o crescimento 
da economia. É preciso, mais do 
que nunca, a disposição de todos 
os atores na mesma mesa para dis-
cutirmos o Brasil que todos nós 
queremos e precisamos. Simples-
mente atacar o presidente Bolso-
naro não resolverá, até porque ele 
também tem seus limites consti-
tucionais. Devemos sim, sem dis-
putas eleitoreiras, raiva, ambição, 
vaidade, buscarmos o diálogo e o 

bom senso, construindo um Bra-
sil do futuro que gere segurança 
jurídica e consequentemente in-
vestimentos, que resultarão numa 
economia sólida e próspera. 

Embora alguns atores da velha 
política insistam em um terceiro 
turno eleitoral, por não concorda-
rem com a derrota e ainda existam 
outras divergências políticas ideo-
lógicas que, por sinal, fazem parte 
do nosso processo democrático, é 
preciso uma discussão com respei-
to aos atores e sem ódio no cora-
ção. Faz-se necessário uma costura 
política para que todos possam ter 
melhores condições de vida e não 
somente uma parcela da sociedade, 
havendo inclusive um processo de 
gestão participativa.

O desejo é que possamos ser uma 
nação próspera, geradora de em-
pregos e com distribuição de renda 
justa para todos os brasileiros.

A campanha tem sido bem valiosa, pois a cada visita, 
além de serem fiscalizadas as irregularidades de perto, 
é possível aproximar os trabalhadores do Sindicato
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ontinuando os trabalhos da campanha “Presidente 
Presente”, Sérgio Félix e seu assessor, Carlos Ro-
berto, estiveram visitando os trabalhadores tercei-
rizados que prestam serviços na UFJF - Universi-
dade Federal de Juiz de Fora, no novo Hospital da 
Unimed e no Clube Cascatinha durante o mês de 
Julho. Nas visitas, os representantes sindicais dis-
tribuíram informativos da entidade aos funcioná-
rios e ouviram com atenção as demandas de seus 
representados.

A campanha tem sido bem valiosa, pois a cada 
visita, além de serem fiscalizadas as irregularida-
des de perto, é possível aproximar os trabalhado-
res do Sindicato, levando a estes todas as informa-
ções atualizadas sobre seus direitos e do mundo 
do trabalho, principalmente num momento em 
que os trabalhadores têm sofrido grandes ataques 
por parte do Governo Federal.

Quanto ao 
planejamento 
estratégico, 
pensamos que 
o governo, em 
todas esferas, deve 
abrir um canal de 
interlocução com os 
trabalhadores

Sérgio Félix -
Presidente do SINTEAC

“

Governador Romeu Zema esteve, no último dia 05 de Julho, visitando nossa 
querida Juiz de Fora, sendo essa sua primeira visita como governador eleito, 
algo que, sem dúvidas, se configura como um bom indicativo de melhorias 
para a cidade. A forma de gestão do mandatário, contudo, é preocupante, uma 
vez que assim como os demais governantes, Zema peca ao nunca convidar 
a classe dos trabalhadores para a agenda política, se reunindo apenas com 
políticos e empresários, o que gera falhas no processo de gestão participativa.

Portanto, esperamos que o Governador, que tem um perfil conciliador e de-
mocrático, se atente para essa questão, afinal nós trabalhadores contribuímos 
e muito com o desenvolvimento do país. Fica aqui nosso alerta!

No dia 20 de Setembro 
ocorrerá mais uma festa anu-
al em comemoração ao Dia 
do Trabalhador de Asseio 
e Conservação! O evento é 
uma confraternização entre 
associados do SINTEAC e 
seus familiares juntamente 

com a Diretoria da entidade 
num momento de comunhão, 
diversão e que conta com um 
belo coquetel e muita música! 
Além disso, serão sorteados 
belos brindes para os sindica-
lizados!

Neste ano, nossa festa 

ocorrerá no Cascatinha Cou-
ntry Club, no horário de 22h 
às 03h e assim como nos anos 
anteriores, será permitida 
a entrada do associado e 1 
acompanhante. Fique atento 
ao prazo para confirmação de 
presença e não perca!

Até hoje não conseguimos entender porque a prefeitu-
ra de Juiz de Fora paparica tanto a caloteira empresa MB 
Terceirização, que deu e continua dando tanta dor de ca-
beça aos seus ex-colaboradores, que prestavam serviços na 
área da saúde. O Município, além de demorar a tomar as 
medidas cabíveis para rescindir o contrato com a empre-
sa que deu grande calote ao não efetuar o pagamento das 
verbas rescisórias dos ex-funcionários, ainda coloca a sua 
Procuradoria Geral para, de forma indireta, defendê-la na 
Justiça do Trabalho, o que é lamentável! Acreditamos que 
o prefeito Antônio Almas não tenha conhecimento desta 
situação, porque sempre foi um defensor dos direitos so-
ciais, enquanto ocupava o cargo de vereador. Portanto, é 
necessária uma rápida intervenção para que mais uma vez 
a classe trabalhadora, tão discriminada, não seja deixada de 
lado sem os seus devidos direitos. 

Prefeitura Festa Sinteac 2019

Este ano, nossa festa ocorrerá
no Cascatinha Country Club
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