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Sinteac na luta contra as políticas 
antitrabalhistas do Governo

Representantes da Leadec Industrial 
visitam sede do Sinteac

Por nenhum direito a menos!

Em busca de harmonia

de se estranhar que, em um momento tão atri-
bulado como este, o governo insista em tirar 
direitos da classe trabalhadora, que sempre foi 
a mais prejudicada neste país.  As pessoas e 
políticos que defendem as reformas trabalhis-
tas e da previdência, certamente nunca estive-

ram do lado de cá.
É bem provável que esse povo, nunca tenha 

acordado de madrugada para chegar ao ser-
viço e, no final do expediente ser obrigado a 
enfrentar ônibus lotado no retorno pra casa.

Por acreditar que vale a pena lutar, o Sin-

teac, assim como outras entidades sindicais, 
participou no dia 28 de abril do movimento 
“Greve Geral”. A ação parou o Brasil em pro-
testo a essas reformas covardes que retiram 
direitos de nós, trabalhadores. Seguiremos fir-
mes nessa luta!

É

Nesta Edição
Presidente do Sinteac,
Sérgio Félix, é empossado
na Conascon            Pág.2

Funcionários da Planejar 
recebem adicional de 
insalubridade         Pág.3

Sindicato apura
morte de trabalhador 
eletrocutado em Viçosa Pág.4

E mais...

com muito pesar que o Sinteac recebeu a 
informação da morte do trabalhador, Jan-
der da Silva Barbosa, 44 anos. Ele morreu 
eletrocutado no dia 23 de maio enquanto 
trabalhava pela empresa Adcon que presta 
serviços à UFV. Representantes do Sinteac 
estiveram na cidade e tomaram conheci-
mento sobre o fato, colocando-se à dispo-
sição dos familiares. É necessário entender 
o ocorrido para que situações como esta 
não sejam recorrentes.

Trabalhador é eletrocutado 

O Sinteac está atento aos atrasos no 
repasse dos vales-transportes aos 
trabalhadores da empresa Crescer. 
A firma presta serviços à Caixa Eco-
nômica Federal. Infelizmente, esta 
não é a primeira vez que terceiriza-
das da Caixa deixam de honrar seus 
compromissos com o trabalhador no 
prazo previamente combinado. O 
sindicato está atento a mais este caso 
e poderá futuramente cobrar essas 
verbas em juízo!!!

Crescer atrasa pagamento 

utra demanda que chegou ao Sinteac 
é sobre a situação dos porteiros da 
Planejar, outra empresa que pres-
ta serviços à Prefeitura de Juiz de 
Fora. Conforme denúncia recebi-
da pelo Sindicato, os trabalhadores 
não têm direito a hora de intervalo 
intrajornada, já que não há possibi-
lidade de abandonarem seus postos 

de trabalho durante o expediente. 
Neste caso, a empresa deveria pagar 
uma hora extra a cada dia de traba-
lho conforme a Cláusula 32ª da Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT) 
2017. Entretanto, não há o cumpri-
mento desta. Como forma de corri-
gir este erro, o Sinteac encaminhou 
um ofício à Prefeitura, protocolado 

no dia 25 de maior, a fim de reque-
rer um posicionamento do executi-
vo quanto ao caso, mas não obteve 
resposta. Diante disso, o Sindicato 
já solicitou uma mediação junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
Para a reunião, o Sinteac convocou 
representantes da Planejar e da Pre-
feitura de Juiz de Fora.

Sindicato questiona situação de porteiros da Planejar

C

É

om base no que dispõe a lei 12.527/11, mais co-
nhecida como Lei da Transparência, o Sinteac 
enviou ofício à Prefeitura de Juiz de Fora com 
objetivo de obter informações sobre contratos 
e dados de licitações que envolvam empresas 
cujos os funcionários são representados pelo 
Sinteac. O objetivo desta ação é fiscalizar as 
ações do Executivo e garantir ao trabalhador e 
toda a sociedade informações que devem ser de 
domínio público. O ofício foi protocolado no dia 
25 de maio e, até o momento, a Prefeitura não 
deu nenhum parecer ao Sindicato.         

O

O

MP apura irregularidades da MB 
 Sinteac sempre esteve e estará ao lado do trabalhador e, 
por isso, foram várias as vezes que denunciamos os abu-
sos cometidos pela empresa MB. As queixas foram feitas 
em nossos informativos, à Prefeitura de Juiz de Fora, ao 
Ministério do Trabalho e Emprego e também ao Minis-
tério Público de Minas Gerais - MPMG. Mesmo desres-
peitando o trabalhador, a empresa ainda presta serviços à 
Prefeitura. Depois de reiteradas denúncias, o Ministério 
Público Estadual enviou ao Sinteac um documento em 
que solicita mais informações acerca das más práticas 
cometidas pela MB. E por meio de um ofício, o Sinteac 
descreveu todas as ações. No dia 29 de maio, o documen-
to foi protocolado e encaminhado ao Promotor de Justiça, 
Paulo César Ramalho.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, 
Avenida Francisco Bernadino 609
O telefone para contato é (32) 3211-0500

Está à procura de emprego? O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) pode te ajudar. 
Entre os serviços oferecidos no CAT estão: auxílio na elaboração de currículos e na 

recolocação no mercado de trabalho, contagem de tempo de serviço e esclarecimentos jurídicos. 

Horário:

Manter um bom relacionamento 
com as empresas para garantir os 
direitos do trabalhador. Esse tam-
bém é um dos objetivos do Sinte-
ac. No dia 31 de maio, o sindicato 
recebeu a visita dos consultores 
trabalhistas e sindicais da Leadec 
Industrial Services (antes Voith 
Serviços), prestadora de serviços 
para empresas como Mercedes 
Benz e Fiat, em Minas, e outras 
multinacionais do país.
O objetivo do encontro com o 
presidente do sindicato, Sérgio 
Félix, foi estreitar os laços entre 
empresa e representantes do tra-
balhador, como explicou o con-
sultor de Relações Trabalhistas e 
Sindicais da Leadec, Tiago Dan-
tas Nunes Pinheiro.
 “A matriz de nossa empresa está 
há certo tempo em Juiz de Fora, 

mas oficialmente estamos instalados em 
São Paulo. É a primeira vez que fazemos 
contato com o sindicato buscando essa 
aproximação. Acreditamos nessa parceria, 
no diálogo entre sindicatos e empresas. 
Temos que atuar no mesmo sentido. Ou-

tras terceirizadas preferem o afastamento 
quando o assunto é sindicato. Mas nós agi-
mos na contramão.”
  Victor Leite, relações sindicais da Lea-
dec, também ressaltou que a intenção com 
a aproximação entre empresa e sindicatos 

é buscar a resolução de problemas de uma 
forma mais rápida, garantindo ao trabalha-
dor seus direitos e evitando também preju-
ízos para a empresa. “Com essa aproxima-
ção, temos um contato mais rápido com os 
sindicatos. O que poderia gerar um desgaste 
maior é resolvido de forma eficiente.”
 A analista de RH, Lúcia Dias, também 
destacou a importância dessa preocupa-
ção com interação. “Somos o elo entre a 
matriz, servidores, sindicatos e órgãos de 
trabalho. Neste sentido, se todos caminha-
rem numa mesma direção, todos saem ga-
nhando.”
 Para Sérgio Félix, a visita de cortesia, 
além de possibilitar novos contatos, refor-
ça a chancela do Sinteac, de estar sempre 
ao lado do trabalhador. “Acredito nos bons 
resultados dessa aproximação, e se fazem 
questão de se aproximar, é porque sabem 
que estamos atuando sempre de forma a 
garantir o que é de direito ao trabalhador.”

Consultor de Relações Trabalhistas, Tiago Dantas; Relações 
Sindicais, Victor Leite e  Analista de RH, Lúcia Dias, conversaram 
com Sérgio Félix sobre aproximação entre as entidades

Funcionários 
do Sinteac 
participaram 
das últimas 
manifestações
em Juiz de Fora
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‘O país carece de um líder com disposição’
Palavra do Presidente Expediente
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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!

ano de 2017 não está sendo fácil para ninguém! 
Estamos vivendo momentos de extrema dificuldade 
em um país que parou devido à insegurança jurídica 
que se instalou decorrente da crise socioeconômica 
e, principalmente, política. O país carece de um líder 
com disposição de efetuar mudanças no intuito de ter-
mos uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária.

O Poder Executivo, comandado pelo senhor Temer, 
não consegue priorizar uma agenda produtiva, somen-
te retira direitos e beneficia o grande capital, os gran-
des banqueiros, empresariado, esquecendo da base da 
pirâmide que somos nós, trabalhadores. Sem contar 
que oito de seus ministros são réus no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Já o Poder Legislativo, emba-
sado no sistema “é dando que se recebe”, aproveita a 

fragilidade do Executivo e cobra a conta de nós, 
trabalhadores, aprovando medidas totalmente 
antipopulares.

    Mas com um Congresso Nacional cor-
rupto em que sua maioria está en-

volvida na Operação Lava 
Jato, não podemos esperar 
muita coisa!

No entanto, o ponto crucial 
desta história é vermos mi-
nistros da alta corte também 
sendo denunciados e acaba 
que ficamos naquela: se cor-
rer o bicho pega se ficar o bi-
cho come! Até quando vamos 
continuar assistindo a toda 
esta roubalheira, a toda esta 
farra e ficarmos de braços 
cruzados? É preciso uma re-
ação imediata contra estes la-

rápios que tem assaltado os cofres públicos, pois são 
os trabalhadores que estão pagando a conta por todos 
esses desmandos.

As empresas envolvidas na Operação Lava Jato têm 
demitido em massa, muitas sem pagar um centavo aos 
trabalhadores e esses tendo que bater à porta do Judi-
ciário Trabalhista para receberem o que é de direito.

E a reforma trabalhista que, infelizmente, alguns 
trabalhadores aplaudem, porque o governo usa como 
ponto chave a retirada do imposto sindical - que é o 
que mantém as atividades do sindicato, esquecem que, 
na sua totalidade, as mudanças atacam direitos consa-
grados na Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), 
nos levando a escravidão, enfraquecendo a Justiça do 
Trabalho, Sindicatos e todos os demais órgãos que lu-
tam em defesa dos trabalhadores, que são os seus e 
nossos direitos!

Só para se ter uma ideia do poder nefasto desta re-
forma apresentada por este Governo, se você, traba-
lhador, recorrer à Justiça do Trabalho requerendo três 
pedidos e o juiz deferir somente um, os outros dois 
você deverá pagar ao patrão, ou seja, o governo quer 
mesmo é enfiar a faca no pescoço dos trabalhadores.

Não podemos assistir a tudo isto inertes. Temos de 
reagir! Até quando vamos nos encurvar diante destes 
corruptos que fazem do Brasil uma grande festa em seu 
favor, enquanto o povo, a massa trabalhadora, conti-
nua pagando por falta de saúde, educação, segurança, 
transporte público de qualidade?! Até quando vamos 
continuar sendo roubados e escravizados?! Vamos dar 
um basta e eliminar estes oportunistas do poder!

Em 2018 teremos eleições para escolhermos os de-
putados Estaduais, Federais, Senadores e o Presidente 
da República e esta será a hora de darmos cartão ver-
melho para os inimigos do povo!

O

Presidente do Sinteac
é empossado na Conascon

Da esquerda para a direita, o presidente 
da UGT Nacional, Ricardo Patah, o 
presidente do Sinteac e integrante da 
diretoria da Conascon, Sérgio Félix, e o 
presidente da Conascon, Moacyr Pereira

No dia 18 de maio, em São Paulo, o presi-
dente do Sinteac, Sérgio Félix, tomou posse 
do cargo de diretor para o novo mandato da 
(Conascon), a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Empresas de Prestação 
de Serviços de Asseio, Conservação, Lim-
peza Urbana e Áreas Verdes..

O cargo de diretor implica em uma 
maior representatividade para a categoria, 
o que pode vir a agregar melhores condi-
ções de trabalho para os colaboradores. A 
nova diretoria tem a responsabilidade de 
conduzir a entidade pelos próximos quatro 
anos.

Sindeac
Paulo Roberto
é reeleito presidente

O Sinteac parabeniza o presidente  do Sindi-
cato dos Empregados em Edifícios e Condomí-
nios, em Empresas de Prestação 
de Serviços em Asseio, Con-
servação, Higienização, Desin-
setização, Portaria, Vigia e dos 
Cabineiros (Sindeac) de Belo 
Horizonte, PAULO ROBERTO 
DA SILVA, por sua reeleição.

Além do Sindeac, Paulo tam-
bém é presidente da União Geral 
dos Trabalhadores (UGT) Minas 
Gerais e da Federação dos Em-
pregados em Turismo e Hospita-
lidade do Estado de Minas Gerais 
(Fethemg), da qual o Sinteac tem 
muito orgulho em fazer parte.

A atual diretoria foi reeleita 
com apoio de 88% da categoria 
em um pleito limpo, transparente 
e democrático. A expressiva vota-
ção comprova o bom trabalho re-
alizado por toda a administração. 
Desejamos à diretoria um bom 
mandato, repleto de lutas e, sobre-
tudo, de conquistas!

Sindicato aciona Ministério do Trabalho 
Prol e Primer

O compromisso do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de As-
seio, Conservação e Limpeza Urbana 
(Sinteac) de Juiz de Fora e região é 
sempre estar ao lado do trabalhador e 
assegurar os seus direitos. E hoje, o 
Sinteac entra em mais uma luta, des-
sa vez, ao lado dos colaboradores das 
empresas Prol Staff Ltda e Primer, 
que prestam serviços ao Hospital 
Universitário (HU) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF).

No dia 10 de maio, o Sinteac parti-
cipou de uma mediação no Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) en-
volvendo representantes da empresa 
Prol Staff Ltda e do HU. O advogado 
Rodrigo Gabriel e o assessor da Pre-
sidência, André Cândido, representa-

ram o Sindicato.
Em pauta, haviam relatos de repeti-

dos atrasos salarias, o não pagamento 
retroativo do reajuste do vale-alimen-
tação conforme a Convenção Coleti-
va de Trabalho (CCT) de 2016 da ca-
tegoria, o não pagamento de feriados 
em dobro conforme a Súmula 444 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
o não pagamento de adicional notur-
no dos meses de março e abril e o não 
fornecimento dos contracheques aos 
funcionários.

A representante da empresa presta-
dora de serviço informou que a previ-
são para o pagamento do salário atra-
sado do mês de maio (exercício abril) 
seria no dia 11 de maio. Após as ações 
do sindicato e segundo informações, 

os colaboradores já receberam as ver-
bas salariais e o restante retroativo do 
vale alimentação, ficando pendente, 
por enquanto, o pagamento dobrado 
dos feriados e o adicional noturno dos 
meses de março e abril. O sindicato 
continua atento aos fatos.

Da reunião, ficou acordado que a 
Prol tinha até 15 dias, a contar da data 
da mediação no MTE, para apresen-
tar, por escrito, seu posicionamento 
diante das questões levantadas pelo 
Sindicato. Estamos aguardando o re-
torno da empresa e informamos aos 
trabalhadores que continuaremos 
acompanhando a situação dos cola-
boradores da Prol e trabalhando para 
que casos como esses não ocorram 
novamente.

Primer
Trabalhadores da Primer que trabalham no 

HU relataram ao Sinteac que não receberam o 
reajuste salarial retroativo referente a CCT de 
2016. O Sindicato já entrou em contato com 
a empresa diversas vezes, mas o empregador 
enrolava os trabalhadores  e não definia uma 
data exata para realizar o pagamento. Diante 
desse desrespeito, os trabalhadores que ainda 
não receberam e estão se sentindo lesados, 
podem procurar o Sindicato para orientações 
de, inclusive, uma possível ação judicial con-
tra a Primer para reivindicar os pagamentos 
dos retroativos.

O Sinteac está sempre atento às demandas 
do trabalhador e não vai permitir que uma 
afronta como essa permaneça impune.

Nesta segunda-feira, dia 19 
de junho, dirigentes do Sinteac 
se reuniram em assembleia na 
sede do Sindicato com os fun-
cionários da empresa Planejar 
Terceirização que trabalham ou 
já trabalharam como auxiliar de 
serviços gerais para a Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF). Em pauta estava a pro-
posta feita pela Planejar sobre o 
pagamento do adicional de insa-
lubridade para os trabalhadores.  
  O Sindicato já havia ajuiza-
do uma ação coletiva contra 
a Planejar e a UFJF reivindi-
cando o pagamento do adi-
cional de insalubridade, con-
forme orientação da Súmula 
448 do Tribunal Superior do 
Trabalho, a qual determina o 
pagamento de insalubridade 
a todos os trabalhadores que 
exercem a função de limpeza 
em banheiros públicos de gran-
de circulação em seu índice 
máximo à proporção de 40%. 
 Em razão da ação ajuizada, a 
empresa apresentou como pro-

Servidores da Planejar recebem
adicional de insalubridade

Participação dos trabalhadores 
 A assembleia começou às 
17h30 e contou com a parti-
cipação maciça dos trabalha-
dores da Planejar, diferente da 
primeira chamada, que ocorreu 
no dia 7 de junho, em um amplo 
salão alugado no Serrano Re-
sidencial Hotel, na Rua Santa 
Rita, no qual estiveram presen-

tes apenas cinco trabalhadores. 
Devido a falta de quórum, a 
assembleia precisou ser adia-
da para o dia 19 de junho. 
   O Sinteac alerta aos trabalha-
dores que os custos com o alu-
guel do salão, assim como o da 
divulgação do edital de convo-
cação publicado no jornal Diá-

rio Regional, saem do bolso do 
próprio trabalhador, portanto, 
a não participação na luta pe-
los seus direitos não prejudica 
somente você, mas toda a cate-
goria. Lute e participe. 

 
Sinteac, sempre ao lado do 

trabalhador!

Proposta de pagamento do acerto a partir 
de 20 de setembro foi aceita pela maioria

posta conciliatória o pagamento 
dos valores retroativos a todos 
os funcionários de acordo com 
o tempo em que prestaram ser-
viços nesta função. Esta pro-
posta foi apresentada aos pre-
sentes e aceita em unanimidade.  
 Cada trabalhador presente 
na assembleia pôde ter aces-
so ao valor que irá receber da 
Planejar por meio de cheque 

a partir do dia 20 de setembro 
de 2017, na sede do Sindicato. 
  Durante a reunião foi explicado 
também que, conforme informa-
ção repassada pela empresa, esta 
passará a contar com funcioná-
rios exclusivos para exercerem 
a limpeza dos banheiros nas de-
pendências da UFJF e que estes 
receberão o percentual determi-
nado pela Súmula.  

ReconhecimentoApós intervenção do Sinteac
Câmara Municipal de JF
concede Moção de Aplauso 

O presidente do Sinte-
ac, Sérgio Félix, foi um 
dos homenageados com a 
Moção de Aplauso da Câ-
mara Municipal de Juiz 
de Fora, no último dia 23. 
Honraria solicitada pela 
vereadora Delegada Shei-
la (PTC).

Ao lado do presidente 
estavam outros empresá-
rios e representantes de 
instituições da cidade, e de 
profissionais da segurança 
pública, como policiais 
militares do Canil e tam-
bém os agentes peniten-
ciários do Ceresp. Exem-
plos incontestáveis de 
profissionais competentes, 
dedicados ao objetivo de 
garantir mais segurança e 
qualidade de vida para os 
juiz-foranos.

“Essas pessoas hoje 
aqui são mais do que me-
recedoras da homenagem, 

pois contribuem diaria-
mente para o bem comum 
da coletividade acima de 
tudo”, disse a vereadora.

Sérgio Félix discursou 
em nome dos homenagea-
dos. “É uma honra receber 
essa homenagem que é 
muito importante para nós 
trabalhadores”, enfatizou 
Sérgio, que ainda parabe-
nizou os vereadores pela 
atuação.

O Presidente da Casa 
Legislativa, Rodrigo Mat-
tos (PSDB) disse que a 
homenagem é um reco-
nhecimento do Parlamen-
to. “Esses profissionais 
são exemplo de trabalho e 
dedicação”, disse.

Também estiveram 
presentes os vereadores 
André Mariano (PMDB), 
Charlles Evangelista(PP), 
Júlio Obama Júnior (PHS) 
e Sargento Mello (PTB).

Após honraria, Félix recebeu os abraços da 
vereadora Delegada Sheila, de amigos e familiares


