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Sinteac fecha convênio para 
atendimento em Telemedicina
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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

O

S
ATUALIDADES

É o Sinteac inovando no atendimento
para os seus Trabalhadores!!

“
“

  No último dia 20 de Maio, mais uma 
turma de “Agentes de Portaria” foi 
graduada! Os alunos, muitos deles já 
atuantes no mercado de trabalho, tive-
ram acesso a um vasto conteúdo, que 
abarcava temas importantes como: 
Controle de acesso e sistema de segu-
rança; Relacionamento interpessoal e 
os principais diferenciais do agente de 
portaria; sistemas de comunicação; 
noções básicas de direito penal e pri-

meiro socorros, dentre outros. 
  O curso, muito bem avaliado pelos 
alunos participantes, que foi minis-
trado pelo ex-policial militar Daniel 
Gonçalves para sindicalizados e não 
sindicalizados da categoria, terá no-
vas turmas no decorrer do ano. Fique 
atento em nossas redes sociais para 
não perder a divulgação das próxi-
mas turmas desse e dos demais cursos 
ofertados pelo SINTEAC.

Diretoria do SINTEAC fechou parceria com a 
ABRAMSPI – Núcleo de Inteligência em Saúde – 
para promover atendimento médico por meio online 
através do procedimento da telemedicina e do bene-
fício “MEDICAMENTO PARA TODOS”.

O programa trará cobertura para os trabalhadores 
contemplados pelo Programa de Assistência à Saúde 
(PAST) e associados do SINTEAC em Juiz de Fora, 
bem como para todos os trabalhadores das demais 
cidades mineiras abrangidas pelo sindicato, através 
do Programa de Assistência Familiar (PAF).

A telemedicina irá operacionalizar por meio de 
consulta médica na modalidade PLANTÃO, com 
atendimento imediato e 24 h/dia por um Clínico Ge-
ral plantonista, através de chat e videoconferência 
integrados na plataforma da ABRAMSPI. Caso o 
Clínico Geral encaminhe para alguma especialidade 
médica, a consulta será por agendamento e o traba-
lhador deverá entrar em contato com a central de 
atendimento para fazer a liberação da consulta com 
a especialidade médica, de acordo com a disponibi-
lidade proposta.

Por fim, o benefício “MEDICAMENTO PARA 
TODOS” dará aos trabalhadores e dependentes um 
desconto de até 80% em medicamentos genéricos e 
similares, que serão entregues em suas residências 
em todas as segundas, quartas e sextas, mediante so-
licitação e envio de receita médica para o WhatsApp 
da Central de atendimento.

Para que o trabalhador tenha acesso a essa no-
vidade, será necessário que se cadastre no sistema 
do SINTEAC. Para efetuar o cadastro, ele deverá 
entrar em contato com o sindicato, munido de seus 
documentos.

Curso de Agentes
de Portaria

Os alunos, muitos 
deles já atuantes no 

mercado de trabalho

Presidente do SINTEAC Sérgio Félix e os 
representantes da ABRAMSPI fechando a parceria

Benefício Emergencial 2021

Quanto a MP 1.046/2021, as principais medidas provisórias foram:

Sinteac Itinerante

FFoi sancionada pelo Governo Federal, no 
último dia 12 de Maio, a Lei 14.151/21 que 
trata sobre o afastamento da empregada 
gestante das atividades presenciais, sem 
prejuízo da sua remuneração, durante a 
emergência de saúde pública nacional de-
corrente do novo coronavírus. No mais, a 
Lei também aponta que essas trabalhado-
ras ficarão à disposição para exercer a sua 
profissão em domicílio, por meio do traba-
lho a distância (home office).

Sancionada Lei de 
afastamento das gestantes

O Governo Federal, nos dias 27 e 28 
de Abril, publicou as Medidas Provisórias 
1.045/21 e 1.046/21 que tratam respectiva-
mente do um novo programa emergencial 
de manutenção de emprego e renda, seme-
lhante à MP 936/20, e medidas trabalhistas 
para enfretamento da pandemia, semelhan-
tes à da MP 927/2020. Ambas as medidas 
têm duração de 120 dias, podendo ser pror-

rogada através de publicação de uma nova 
medida.

A Medida Provisória 1.045/2021 dispõe 
sobre o pagamento do Benefício Emer-
gencial de Preservação do Emprego e da 
Renda (BEM), através da suspensão ou 
redução temporária da jornada de trabalho 
do colaborador. Deverão ser observadas a 
preservação do salário-hora de trabalho e a 

pactuação de acordo individual escrito en-
tre empregador e empregado, objetivando 
a redução de jornada nos percentuais de 
25%, 50% e 70%. Além disso, o contrato 
poderá ser suspenso temporariamente, sen-
do assim o BEM pago sobre 100% do valor 
do seguro - desemprego ou 70% do seguro, 
sendo compensado o valor de 30% do valor 
do salário do empregado.

aTeletrabalho;
a Antecipação de férias individuais, mesmo sem ainda o trabalhador completar o período aquisitivo;
a Concessão de férias coletivas;
aAproveitamento e antecipação de feriados;
a Banco de horas;
a Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;
a Suspensão da exigência do recolhimento do FGTS dos meses de abril, maio, junho e julho de 2021, podendo haver o parcelamento 

do pagamento desses meses em até 4 parcelas a partir de Setembro de 2021.

uspensão da exigência do 
recolhimento do FGTS dos 
meses de abril, maio, junho 
e julho de 2021, podendo 
haver o parcelamento do 
pagamento desses meses 
em até 4 parcelas a partir 
de Setembro de 2021.

projeto “Sindicato itinerante” está ca-
minhando com sucesso. A van do SIN-
TEAC tem percorrido vários bairros 
de Juiz de Fora, com seus profissio-

nais prestando serviços de assistência 
jurídica, aferição de pressão e demais 
atendimentos de enfermagem para os 
trabalhadores e para a população da lo-

calidade. Acompanhe nossos trabalhos 
nas redes sociais e comente o bairro 
em que você quer que a Van do SIN-
TEAC esteja presente!

Peça a Van Móvel do 
Sinteac em seu Bairro
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Sérgio Félix com a secretária Lígia Inhan 
e subsecretária Anna Lúcia Almeida

Sérgio Félix se reuni com Secretária da STDA
o dia 06 de maio, o Presidente do SIN-
TEAC, Sérgio Félix, esteve reunido com 
a Secretária de Transformação Digital e 
Administrativa, Lígia Inhan, juntamente 
da Subsecretária, Anna Lúcia de Almeida, 
para tratar sobre os trabalhadores terceiri-
zados que prestam serviços para o Municí-
pio. Na pauta da reunião foram levadas as 

principais demandas desses trabalhadores, 
tais como atrasos salariais, de benefícios e 
reajustes convencionais. Além disso, Sér-
gio encaminhou propostas de adaptações 
para as próximas licitações, com o intuito 
de resguardar o trabalhador e garantir que 
os seus direitos sejam cumpridos.

A Secretaria, recém-criada pela nova 

Administração Municipal, tem justa-
mente o objetivo de gerir os contratos de 
prestação de serviços públicos terceiriza-
dos relacionados à conservação, vigilân-
cia, recepção, dentre outros. Portanto, a 
nova secretária acolheu as proposições 
encaminhadas pelo SINTEAC e se res-
ponsabilizou de levar à Procuradoria do 

Município, no intuito de fazer as ponde-
rações necessárias. Ademais, destaca-se 
a receptividade da secretária Lígia Inhan 
ao receber a entidade sindical, deixando 
as portas abertas para futuras novas de-
mandas, de modo a sempre aprimorar a 
prestação de serviços para a Administra-
ção Pública.

N

Vale 
alimentação 

da MGS 

SINTEAC em Ação
A Diretoria e o corpo jurídico do SINTEAC têm trabalhado arduamente 

para que os direitos dos trabalhadores não sejam lesados e principalmente 
para que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria seja respei-
tada. Confira o que tem sido feito:

Mediações no Ministério da Economia
Para solucionar os problemas de 

maneira mais célere, o SINTEAC 
tem convocado mediações no Mi-
nistério da Economia – Gerência 
Regional do Trabalho e Emprego 
– de modo a haver o cumprimen-
to da legislação. Recentemente 
as empresas SIDNEI MOTA DO 
NASCIMENTO ME e BRANCO 
BRANCO SERVICOS PERSONA-
LIZADOS LTDA foram convocadas 
no Ministério do Trabalho por des-
cumprirem a Cláusula 18ª da CCT, 
que diz que todas as homologações 

de rescisão devem ser feitas na sede 
do sindicato, independente do tem-
po do contrato de trabalho. Já as 
empresas SOUZA LIMA TERCEI-
RIZACÕES LTDA e GARANTIA 
REAL SERVIÇOS LTDA, após 
serem cobradas, promoverão os re-
ajustes salariais e de benefícios que 
não haviam sido realizados até o 
mês de Maio deste ano.

Portanto, trabalhador, fique 
atento e denuncie qualquer irre-

gularidade ao sindicato!

SINTEAC também tem atuado 
através de demandas judiciais, indi-
viduais e coletivas, para a garantia 
dos direitos dos trabalhadores que 
representa. Recentemente, após 
anos de luta, alguns trabalhadores 
que prestavam serviços para a em-
presa Albina Conservação e Servi-
ços Técnicos conseguiram receber 
a diferença de verbas rescisórias. 
Nas fotos abaixo, estão os ex-fun-
cionários da empresa, Sérgio Luiz e 
Lucinei Armando, recebendo seus 
valores. Ambos ficaram extrema-

mente satisfeitos com a atuação do 
sindicato e gratos por receberem o 
que lhes era de direito em um mo-
mento que não esperavam.

Além disso, em um processo 
ajuizado contra a empresa AN-
GRA SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS-EIRELI, que demandava 
sobre férias proporcionais não 
pagas, descontos indevidos na 
rescisão, depósito de FGTS fal-
tante e a não homologação na sede 
sindical, a trabalhadora Fabiana 
Avelino externou sua satisfação 

com a atuação do sindicato, após a 
primeira audiência com a empresa: 
“Na oportunidade, quero agradecer 
ao Sindicato por nos representar 
e fazer valer nossos direitos. Fui 
olhar, por curiosidade o saldo do 
meu FGTS, e vi que eles fizeram 
o depósito de Novembro/2020. Se 
eu não tivesse o sindicato, não te-
ria condições financeiras para acio-
nar a justiça e eles certamente não 
iriam fazer esse pagamento, por-
que eu nem tinha percebido essa 
pendência.”

Ex-funcionário da Albina Lucinei Armando 
recebendo as suas verbas ladeado do 
Advogado do SINTEAC Dr. Rodrigo

O

Vitórias nas Ações Judiciais

Ex-funcionário da 
Albina Sérgio Luiz Rosso 
recebendo as suas verbas

Descaso com os 
trabalhadores

Mais uma vez a ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO 
tem desrespeitado os trabalhadores que prestam ser-
viços nas Escolas Municipais de Juiz de Fora.  A em-
presa vem reiteradamente atrasando os salários e be-
nefícios! No mês de Maio os trabalhadores receberam 
o vale alimentação parcelado em 2 vezes, sendo que 
ambas foram pagas fora do prazo previsto em Con-
venção Coletiva.

Por solicitação do SINTEAC, tanto a empresa, quan-
to a Secretaria Municipal de Educação foram convoca-
das para uma mediação na Gerência Regional do Traba-
lho e empresa, no dia 04 de Maio, na qual o Presidente 
Sérgio Félix cobrou uma postura da empresa para que 
regularize a situação perante os trabalhadores.

A ESPECIALY sequer encaminhou a documentação 
e os comprovantes exigidos pelo Chefe do Setor de Re-
lações do Trabalho naquela última mediação. A empre-
sa deveria apresentar, no máximo até dia 19 de Maio, 
a programação do pagamento dos valores da diferença 
retroativa – referente ao reajuste salarial e de benefí-
cios, inclusive dos trabalhadores que saíram de férias 
–, bem como um posicionamento acerca dos problemas 
do acesso ao contracheque, porém ela não se manifes-
tou. Além disso, a ESPECIALY não tem respondido aos 
questionamentos da entidade sindical, o que levou a pe-
tição de uma nova mediação no Ministério do Trabalho, 
que já foi agendada para o próximo dia 15 de Junho.  E 
além de solicitar tal mediação, o SINTEAC também já 
oficiou a Secretaria de Educação e também a Secretaria 
de Transformação Digital e Administrativa do Municí-
pio de Juiz de Fora, para que tomem uma postura de 
fiscalização perante essas faltas cometidas.

Mediação com representantes da 
empresa Especialy e Prefeitura

  Através de uma solicitação do 
SINTEAC, foi realizada uma 
mediação na Gerência Regional 
do Trabalho e Emprego de Juiz 
de Fora, de forma online, no dia 
12 de Maio de 2021, para discu-
tir sobre a equiparação do valor 
do vale alimentação praticado 
em Belo Horizonte para os co-
laboradores da MGS em Juiz de 
Fora. O Sindicato e a empresa se 
comprometeram a fazer novas 
rodadas de reuniões para chegar 
a um denominador comum e as-
sim concretizar a equiparação, 
através de instrumento coletivo. 

  Muitas empresas, ao dispensarem seus 
funcionários, ao invés de aplicarem o aviso 
prévio trabalhado ou indenizado, conforme 
consta na legislação trabalhista, simples-
mente comunicam ao trabalhador para ficar 
em casa durante esse aviso. Porém, de acor-
do com a Orientação Jurisprudencial (OJ) 
14/TST, “em caso de aviso prévio cumprido 
em casa, o prazo para pagamento das verbas 
rescisórias é até o décimo dia da notificação 
de despedida”, ou seja, será considerado 
como aviso indenizado. 
  Portanto, fiquem atentos e sempre exijam 
a aplicação do aviso de forma documentada, 
nunca de forma somente oral.

Através de videoconferência, no dia 04 
de Maio, o Assessor e o advogado do SIN-
TEAC, respectivamente André Cunha e Ro-
drigo Gabriel, representando o Presidente 
da entidade, Sérgio Félix, estiveram reuni-
dos com o Reitor da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, professor Marcus David e 
a Vice-Reitora, professora Girlene Alves, 
além de representantes do SINTUFEJUF e 
da APES. Na pauta da reunião, solicitada 
pelo SINTEAC, estava a discussão acerca 
das mais de 300 demissões dos trabalhado-
res terceirizados que prestam serviços para 
a Universidade, devido à necessária ade-
quação de gastos oriundos dos cortes orça-
mentários da Instituição. A entidade sindical 
se mostrou preocupada com o quantitativo 
de funcionários desligados, bem como com 
quais seriam os critérios de desligamento 
desses colaboradores, haja vista que muitos 
estão prestando serviços na Universidade há 
anos e teriam dificuldade de se realocar no 
mercado de trabalho.

O Reitor inicialmente expôs que os ges-
tores dos contratos estariam estudando 
como seriam feitos os cortes em cada uni-
dade, de modo a manter sempre o mínimo 
de trabalhadores em cada setor. Contudo, 
ele também alegou que poderia haver uma 
esperança de abrandar as demissões, caso 
haja uma recomposição orçamentária vinda 
do Congresso, bem como a possível utiliza-
ção das Medidas Provisórias 1.045/2021 e 
1.046/2021, questionada pelo Sindicato.

Porém, muitos veículos de comunicação 
têm noticiado os cortes governamentais no 
orçamento das universidades, que conse-
quentemente afetarão diretamente nos in-

André Cunha e Rodrigo Gabriel na 
reunião online com a Reitoria da UFJF

vestimentos em ciência e tecnologia, 
bem como em despesas correntes como 
água, luz, segurança, bolsas de estudos 
e auxílios aos estudantes, além de cor-
tes nos trabalhadores terceirizados. De 
acordo com o Portal G1, “em 11 anos, 
o orçamento do MEC para as universi-
dades federais caiu em 37%.” O jornal 
“O Globo” também noticiou que 30 de 
69 universidades federais alertam que 

não vão chegar ao fim do ano com o 
orçamento atual, podendo resultar em 
atividades essenciais paralisadas e até 
mesmo os prédios poderão ser fechados!

Infelizmente a situação é extrema-
mente complicada, porém, a Reitoria da 
UFJF se colocou à disposição do SIN-
TEAC para futuros debates, até mesmo 
com a presença dos empregadores, no 
intuito de dirimir os impasses. 

Representantes do SINTEAC se
reúnem com o Reitor da UFJF

Após ação judicial, 
trabalhadores da empresa 

Sindicon receberão 
salários atrasados

  Trabalhadores da SINDICON ADMINIS-
TRAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSEIO LTDA, 
que prestam serviços para a Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora, denunciaram a empresa 
devido ao não cumprimento da legislação tra-
balhista e da Convenção Coletiva de Trabalho. 
Os trabalhadores não recebem seus salários 
desde o mês de janeiro de 2021, e o benefício 
do Vale Alimentação desde fevereiro deste ano. 

  O SINTEAC incialmente procurou as vias 
administrativas para sanar essas pendências, 
tanto com a empresa quanto com o tomador 
de serviços, porém não obteve sucesso. Desse 
modo, a entidade ajuizou ação coletiva na Jus-
tiça do Trabalho e, após muita luta, os trabalha-
dores conseguirão receber os salários referen-
tes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 
2021, bem como o vale alimentação dos meses 
de fevereiro, março e abril do corrente ano.

  Por fim, o sindicato ajuizará uma nova 
ação coletiva com o intuito de garantir o paga-
mento de verbas rescisórias, já que a empresa 
rescindiu o contrato com os trabalhadores. 
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