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O Sindicato preza pela qualificação 
dos seus representados!

Destaque do mês
Valorização da autoestima feminina
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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
N Curso de “Agentes de Portaria”, 

ministrado pelo Tenente da 
Polícia Militar, Prof. Daniel 
Gonçalves, e seus alunos

Alunos do curso de 
“Secretariado e Recepção” 
também adquirindo muito 

conhecimento

o ano de 2019, os cursos de qua-
lificação para os trabalhadores da 
categoria continuam! Em 2018 
tivemos grandes momentos, nos 
quais os trabalhadores puderam 
aprender e aperfeiçoar técnicas 
para o seu dia-a-dia de trabalho. 

O curso de “Agentes de Porta-
ria”, ministrado pelo Tenente da 
Polícia Militar, Prof. Daniel Gon-
çalves, é sempre bem avaliado! Os 
alunos puderam aprender sobre 
conduta do profissional de porta-
ria e relacionamento interpessoal, 
bem como responsabilidades e ca-
racterísticas do agente de portaria, 
cuidados com a segurança, noções 
de direito penal, dentre outros te-
mas. 

Os alunos do curso de “Secreta-
riado e Recepção” também pude-
ram adquirir muito conhecimento, 
através da abordagem de conte-
údos como: atribuições técnicas 
da secretária, habilidades nas re-
lações humanas, administração 
de agenda, comunicação, relação 
interpessoal e organização, dentre 
outros. O objetivo dessa disciplina 
consistiu no fornecimento de fer-
ramentas para que o profissional 
possa desenvolver habilidades em 
serviços de secretariado e recep-
cionista e atendimento ao cliente e 
recepção, focando em competên-
cias comportamentais.

A sindicalizada Ana Lúcia Via-
na Rocha Silva, que elogiou mui-
to o curso, deu o seu depoimento: 
“Agreguei bastante conhecimen-
to. Achei que tinha pontos negati-
vos, mas descobri os meus positi-
vos, percebi que eu posso ser uma 
grande secretária e posso exercer 
na área sem medo nenhum, e ga-
ranto que darei o meu melhor pela 
empresa que irei trabalhar. Apren-
di no curso que você sempre tem 
que dar o seu melhor na área que 
desejou e fazer com amor!”.

E a agenda não para! Fiquem 
atentos nas redes sociais do SIN-
TEAC, onde serão postadas novas 
datas de cursos e novas turmas!

Sinteac em ação!

Higipratic Dinâmica Osesp

AMX Soluções

“Medidas do governo”

Liderança

Após ajuizamento de ação trabalhista 
impetrada pelo SINTEAC, ex-colabora-
dores da empresa AMX Soluções Ltda. 
têm seus direitos conquistados. A em-
presa não vinha cumprindo os seus de-
veres trabalhistas e, após intervenção do 
sindicato, os ex-funcionários receberam 
o montante de suas verbas rescisórias, 
FGTS e multas celetistas. A reclamante 
Graziely Silva alegou que “se não fosse 
o sindicato, seria mais difícil da gente 
conseguir, o sindicato conseguiu achar 
os responsáveis e repassar o dinheiro 
devido”. O trabalhador Adriano Souza 
se diz muito satisfeito por ter recebido 
e agradeceu ao sindicato por isso, assim 
como a Sra. Neuma, que afirmou que se 
não fosse a entidade atuando, os colabo-
radores não receberíamos seus direitos.

Após a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. atrasar a entrega dos documentos rescisórios de seus fun-
cionários, postergando consequentemente a homologação de TRCT no SINTEAC, a entidade ajuizou ação trabalhista 
para cobrar a multa prevista no Art. 477 da CLT. Em primeira instância, o resultado foi satisfatório, tendo em vista que 
o Juiz substituto da 2ª Vara da Justiça do Trabalho deu a condenação total do pleito. Contudo, a empresa Liderança 
entrou com recurso perante o TRT da 3ª Região para reexame da matéria.

Sabemos que a atividade de asseio e conservação é de 
suma importância e está presente em todos os locais de 
prestação de serviço, sejam eles no comércio, escritórios, 
condomínios e outros. Contudo, infelizmente, os profissio-
nais desta área se tornam majoritariamente invisíveis aos 
olhos dos patrões e também da sociedade, sendo que a re-
levância deles só é percebida quando deixam de prestar os 
seus serviços.

É neste cenário que o SINTEAC, num projeto idealizado 
pelo Presidente Sérgio Félix, propôs a campanha “Vida para 
a mulher invisível”, que procura valorizar as mulheres guer-
reiras da categoria, que batalham de sol a sol para manter as 
suas casas. A iniciativa consiste em dar um dia de beleza com 
tratamento de cabelo, unha, sobrancelha e presentear uma de 
nossas associadas com um novo look, e a primeira felizarda 
foi a cozinheira Sandra Regina de Assis. Para ela foi grati-
ficante e lisonjeador participar desta ação do sindicato que 
contribui para a valorização da auto-estima feminina.

“Através desse simples ato, a Diretoria do SINTEAC deseja 
que essas mulheres se sintam mais prestigiadas, e que a vaida-
de por muitas vezes deixada de lado e destruída pela sociedade, 
seja reascendida, fazendo com que essas guerreiras do asseio, 
conservação e limpeza urbana tenham maior visibilidade. Fi-
que atenta, pois você poderá ser a próxima a ser contemplada!

E MAIS...

Você sabia?

equipe do SINTEAC continua trabalhando e fiscalizando as empresas que não vem 
cumprindo suas obrigações com os trabalhadores, principalmente levando em consi-
deração o previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. Acompanhe: 

A Conservadora Higipratic, além de 
reiterados atrasos salariais, descumpre a 
Cláusula 12ª da CCT 2019, que dá direi-
to ao trabalhador que labora em jornada 
diária de 6h a receber o vale alimen-
tação. A empresa foi convocada para 
reunião no Ministério do Trabalho para 
resolver o problema.  O proprietário da 
empresa teve a audácia de alegar ainda 
que, sendo condenado, poderia reduzir 
o horário de trabalho dos funcionários 
somente para não ter que pagar o bene-
fício, o que demonstra total desinteresse 
e descuidado com o seu maior patrimô-
nio, que é o trabalhador.

Após inúmeras tratativas e negocia-
ções, a empresa Dinâmica Administra-
dora, Serviços e Obras Ltda., através 
de mediação na Gerência Regional do 
Trabalho e Emprego em Juiz de Fora – 
MG, acordou que a partir de Junho, co-
meçará a pagar o vale alimentação dos 
colaboradores que laboram na jornada 
de 6h concomitante a um mês do bene-
fício retroativo, que está em atraso até 
que se regularize a situação. Ou seja, 
em Junho será pago o do mês referência 
e de Janeiro. Em julho, o mês referência 
mais o de Fevereiro e assim por diante, 
até a quitação total do benefício.

A empresa Osesp Comercial e Ad-
ministradora Ltda vem apresentando 
inúmeros problemas quanto ao cum-
primento da legislação trabalhista e da 
Convenção Coletiva de Trabalho no 
que tange ao registro em CTPS com 
data posterior ao início do labor, falta 
de pagamento de vale alimentação e 
vale transporte além do fornecimento 
irregular de EPI. Após ser cobrada pelo 
SINTEAC, seja através de ofício ou de 
reunião no MTE, a empresa se compro-
meteu a regularizar todas as pendências. 
A entidade permanece atenta para que 
nenhum funcionário seja prejudicado. 

O governo Jair Bolsonaro (PSL) usou a MP (medida provisória) 
do pente-fino do INSS para propor que não sejam mais conside-
rados como de trabalho os acidentes que ocorrerem no trajeto da 
empresa para casa e de casa para a empresa. A principal mudança 
seria no tipo de auxílio a que o trabalhador tem direito. Atual-
mente, o acidente sofrido no percurso do trabalho pode gerar o 
auxílio-doença acidentário. Diferentemente do auxílio-doença 
previdenciário, o benefício acidentário dá ao segurado a estabili-
dade no emprego por 12 meses. Além disso, o patrão é obrigado 
a continuar depositando o FGTS mensal, que é de 8% do salá-
rio. Portanto, caso vigore a medida provisória, mais uma vez o 
trabalhador sairá perdendo, pois se sofrer um acidente durante o 
percurso de casa trabalho e trabalho casa, não enquadrará como 
auxílio de acidente de trabalho e consequente perderá o benefício 
de depósito de FGTS e a estabilidade. 



Só acrescentar a legenda na foto da mesa do 
evento : “Dr. Jorge Alexandre Neves e Sérgio 
Félix Congresso 30 anos da FETHEMG”
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No dia 24 de maio, nas 
dependências do Serrano 
Hotel, em Juiz de Fora, 
esteve palestrando e reali-
zando o lançamento de seu 
livro “Um elefante na sala”, 
o psicoterapeuta, Dr. Paulo 
Campos. Paulo tem especia-
lização em dependência quí-
mica e doenças afetivas pelo 
GREA, e é autor de estudo 
sobre os efeitos da cannabis 

sativa e sintomas psicóticos. 
O evento, que foi realizado 
pela ONG “Viver em Cris-
to”, contou também com a 
participação especial da De-
putada Estadual Delegada 
Sheila e do Deputado Fede-
ral Charles Evangelista. 

O presidente do SINTE-
AC, após prestigiar o evento 
que traz à tona um tema mui-
to importante e preocupante 

para a sociedade, convidou 
o palestrante, juntamente de 
sua esposa, também atuante 
na área de psicologia, Dra. 
Sandra Dias, para conhece-
rem as dependências da sede 
do SINTEAC. O casal, além 
de elogiar a sede do sindi-
cato, ainda pontuou sobre o 
modelo de sindicalismo sé-
rio e moderno praticado pela 
entidade.

Palavra
do Presidente 

Congresso 30 anos da FETHEMG E

Continuando os trabalhos da campanha “ Presidente Presente”, Sérgio Félix, presidente do SINTEAC, 
juntamente do Vice, Ailton Rodrigues, estiveram visitando os postos de trabalho na cidade de Barbacena. 
Os diretores passaram pelo Instituto Federal - IF Sudeste, Polícia Civil, Hospital Regional Fhemig, dentre 
outros tomadores, ouvindo os trabalhadores e apresentando o informativo da entidade.

Como objetivo da Campanha, os representantes do SINTEAC se aproximaram mais de seus representa-
dos, fiscalizando a possíveis irregularidades e os informando mais sobre seus direitos, principalmente os 
da Convenção Coletiva de Trabalho.

Editorial

Presidente Presente
Palestra de Lançamento do Livro: 
‘Um Elefante na sala’

stamos caminhando para o fim 
do primeiro semestre de 2019, e 
com ele muitas incertezas sobre o 
rumo do Brasil. A economia con-
tinua com o freio de mão puxado 
e o governo, fraco, não consegue 
equilíbrio dentro da Câmara dos 
deputados nem do Senado Fede-
ral, uma vez que este parece não 
mais existir! No meio deste tur-
bilhão de incertezas, temos visto 
claramente que estamos voltan-
do a um nível de miséria que nos 
leva a viver num país em que não 
temos saúde, educação, seguran-
ça e emprego. Além disso, vemos 
um governo travado do Presiden-
te Bolsonaro, que não conseguiu 
governar devido às velhas amar-
ras políticas que baseiam-se no 
famoso ditado “é dando que se 
recebe.”. O povo precisa acordar 
e dar um grito de guerra! Cor-
remos o risco de chegarmos em 
pontos catastróficos jamais ima-
ginados em nosso país. 

Mas nem tudo está perdido... 
a luta para a construção de uma 
agenda positiva para o cresci-
mento e geração de empregos no 
país continua! Nós, como entida-
de sindical, temos feito o dever de 
casa e estamos no caminho cer-
to, consolidados, mesmo com os 
enormes ataques que temos sofri-
do. Procuramos alcançar melho-
res diretrizes na relação capital/
trabalho, no intuito de provocar-
mos um engrandecimento de to-
dos, numa política de valorização 
do trabalhador. 

Portanto, trabalhador, parti-
cipe das atividades do sindicato! 
Sindicalize-se! Contribua! Nós, 
da equipe e direção do SINTEAC, 
temos suado a camisa, avançando 
e conquistando muitos benefícios 
para você e sua família. Se dar ao 
trabalho de apenas encher o peito 
e dizer que “o seu sindicato não 
faz nada” é ignorância, é contri-
buir para os ataques que estamos 
sofrendo. É necessária a compre-
ensão de que através de sua sindi-
calização você tem obtido ganhos 
e, dessa forma, torna-se injusto 
todos serem beneficiados pelas 
conquistas resultantes da minoria 
que contribui! É hora de você, tra-
balhador, fazer uma reflexão e de-
cidir o que espera para o futuro. O 
sindicato é você também!

E por último, mas não menos 
importante, a se tratar de política 
nacional, a análise deve sobrepu-
jar o clima ideológico partidário 
nacional, de modo que passemos 
a pensar no Brasil como um todo, 
pois na pauta do dia já não ca-
bem mais brigas e intrigas ideoló-
gicas, mas sim um diálogo franco 
e efetivo. É preciso um timonei-
ro para conduzir a embarcação, 
mas também que o navio tenha 
condições de entrar em alto mar, 
ou corremos o risco de morrer-
mos todos afogados neste grande 
navio chamado Brasil!!!

Na semana do feriado do Dia do Trabalhador, 
os diretores do SINTEAC estiveram presentes no 
Seminário de Comemoração dos 30 anos da Fe-
deração dos Empregados em Turismo e Hospita-
lidade do Estado de Minas Gerais - FETHEMG.

O evento, que serviu como uma oportunidade 
para ampliar conhecimentos sobre temas impac-
tantes da sociedade brasileira e aprimoramento 
da prática sindical,

constou em sua pauta temas como a Reforma 

Política, Reforma Tributária e a 4ª Revolução 
Industrial, sendo esta última palestra, realizada 
no dia 02 de Maio, proferida pelo Dr. Jorge Ale-
xandre Barbosa Neves, tendo o presidente Sérgio 
Félix na composição da mesa diretora.

Anexo IV, Gabinete 517
Cep 70160-900 - 
Brasília - DF
(61) 3215-5517
Escritório no Estado 
de Minas Gerais
Rua Dom Viçoso, 313 - 
Bairro Alto, 
CEP 36026-390 - 
Juiz de Fora - MG
(32)3321-1276/ 
(32)98896-3649 ( Wpp)
dep.charllesevangelis-
ta@camara.leg.br 
Facebook: CharllesEvg
Instagram: charllesevg

Gabinete: Rua 
Rodrigues Caldas, 30, 
Palácio da Inconfidência 
- 2º andar - conjunto 205
Telefone: (31) 2108-5345
Fax: (31) 2108-5346
Instagram: @
delegadasheila 
- Facebook: / 
delegadasheila - Twitter: 
@delegadasheila
dep.delegada.sheila@
almg.gov.br   www.
delegadasheila.com
Escritório em 
Juiz de Fora
Rua Isabel Bastos, 82/01 
- Altos dos Passos - 
Juiz de Fora - MG , 
36025-050
(32)3321-3176


