
O SINTEAC, pensando em oferecer a melhor prestação de serviços aos seus associados, estará colocando 
à disposição um canal de Whatsapp exclusivo para tratar de GUIAS MÉDICAS e do programa de saúde 
do sindicato. O contato será feito pelo número (32)98859-6954. Esclarecemos ainda que para sanar 
DÚVIDAS TRABALHISTAS permanecemos com o número (32)98839-0843.

E aos associados que tiveram seus contratos suspensos, deverão pagar a contribuição de sócio 
diretamente na sede do sindicato do dia 15 ao dia 19 de Junho de 10h ás 14h.
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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! 

H

Sinteac em Ação
 Mesmo em um estado de pandemia que tem interrompido muitas atividades no país, a diretoria do 
SINTEAC tem trabalhado e não tem poupado esforços para prestar o melhor serviço em prol daqueles 
que representa. Confira algumas ações que o sindicato tem feito:

  No dia 7 de Maio, o Presidente da entida-
de, Sérgio Félix, juntamente com o assessor 
Carlos Roberto e advogada, Dra. Cristiane 
Fernandes estiveram na porta do escritório 
da empresa Especialy Terceirização, pela ma-
nhã, conversando e orientando juridicamente 
alguns colaboradores sobre o acordo de sus-
pensão do contrato de trabalho que começou 
a ser aplicado aos funcionários terceirizados 
das escolas municipais de Juiz de Fora. Além 
do mais, a empresa não se posicionou acerca 
do pagamento do vale alimentação durante o 
período de suspensão, conforme previsto no 
artigo 8º da Medida Provisória 936/20. Por-
tanto o Sindicato protocolou no Ministério 
Público do Trabalho um pedido de mediação 
para tratar desta pendência, convocando tam-
bém a Prefeitura de Juiz de Fora.
  No mais, após intervenção da entidade sin-
dical, os trabalhadores conseguiram receber 
o valor referente ao pagamento salarial dos 
últimos 15 dias do mês de Abril que estavam 
pendentes. Esses colaboradores estavam de fé-
rias coletivas na primeira quinzena desse mês e 
não havia nenhum posicionamento da empresa 
referente a segunda quinzena. Os pagamentos 
foram quitados no quinto dia útil de Maio. 

Atenção Associados do Sinteac

Palavra do

MP 927/20
- Instituiu o teletrabalho (Home Office) 
 - Antecipação de férias individuais e conces-
são de férias coletivas
 - Aproveitamento e antecipação de feriados
 - Banco de horas
 - Diferimento do recolhimento do FGTS, 
podendo o empregador recolher as impor-
tâncias de Março, Abril e Maio de 2020 de 
forma parcelada.
 - Possibilidade de aplique de hora extra na 
escala 12x36 h 

MP 936/20
 - Pagamento do Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda
 - Proposição de acordos individuais com re-
duções de jornada e salário de 25%, 50% ou 
70%, com compensação do Governo (Minis-
tério da Economia) em igual percentual sobre 
o valor pago de seguro – desemprego a que 
o trabalhador teria direito. Validade: 90 dias
 - Suspensão temporária do contrato de traba-
lho por até 60 dias. O trabalhador receberá o 
valor do Seguro-Desemprego e todos os be-
nefícios antes recebidos.
 - Trabalhadores que recebem até R$3.135,00 
ou acima de R$2.202,12 com ensino superior 
poderão fazer acordos individuais. 
 - Terão estabilidade provisória de empre-
go todos os trabalhadores que assinarem os 
acordos individuais durante o período que 
durar o acordo e por igual período após o seu 
término.
 - Trabalhador que labora por contrato inter-
mitente fará jus ao benefício emergencial no 
valor único de R$600,00.

Ex-Recepcionistas da Prol Staff

Especialy

No dia 20 de Abril, a advogada do Sinteac, Cristiane Souza Fernan-
des, juntamente com assessor do sindicato, Carlos Januário, estiveram 
nas duas unidades dos Hospitais Universitários de Juiz de Fora, repre-
sentando o presidente da entidade Sérgio Félix, para realizar o paga-
mento aos ex-funcionários da empresa Prol Staff referente às verbas 
pendentes de um dos processos coletivos ajuizados pela entidade. Os 
colaboradores agradeceram e elogiaram a postura do sindicato. Se-
gundo o recepcionista Liverson da Silva Soares, a atuação do sindi-
cato foi imprescindível para que os trabalhadores pudessem receber.
A Diretoria do SINTEAC reafirma o compromisso de representação e 
atuação perante a sua categoria e informa ainda que diversos trabalha-
dores, seja através de ação individual ou coletiva, têm recebido seus 
valores.

Orientação do 
Sindicato, aos 
colaboradores da 
Empresa Especialy 
Terceirização

Durante o período de calamidade pública reconhecida 
pelo Decreto Legislativo nº6, de 20 de Março de 2020, 
e da emergência na saúde pública causada pelo novo co-
ronavírus, o Governo Federal instituiu algumas medidas 
trabalhistas de enfrentamento deste estado de calamida-
de pública decorrente da pandemia da COVID-19, com 
o objetivo de propor a manutenção do emprego e renda. 
Dentre elas estão as MP 927/20 e a MP 936/20. Veja al-
guns principais pontos dessas medidas: 

Fique por dentro

á poucos meses atrás saímos de 
2019 nos abraçando e desejando a 
todos um feliz 2020! Porém quem 
de nós imaginávamos que começa-
ríamos um ano da forma que esta-
mos vivendo?!
O ano de 2020 está se configurando 
como aquele em que o mundo parou! 
Parou por momentos de incertezas e 
que não sabemos verdadeiramente 
quem está certo ou errado. Vivemos 
uma tragédia humanitária quando 
inúmeras vidas são perdidas num nú-
mero impossível de suportar.  Mas in-
felizmente é esta a realidade que esta-
mos enfrentando hoje, quando países, 
pessoas e empresas ficam acuados, 
não havendo quem não tenha um sen-
timento de desorientação, inseguran-
ça e medo diante deste cenário caótico 
em que vivemos atualmente. Entre-
tanto é de suma importância que não 
percamos a nossa fé, força, coragem 
e a vontade de continuarmos traba-
lhando para que possamos iniciar um 
novo ciclo. Temos certeza que após 
esta crise que atingiu a todos, não se-
remos os mesmos e precisaremos dar 
mais valor às pessoas; entender que 

nosso tempo é precioso e por isto não 
podemos ficar guardando mágoas e 
atacando uns aos outros. Precisamos 
saber que do pó viemos e para o pó 
voltaremos, e que a vida surge num 
sopro e de um sopro também se vai. 
O momento nos obriga a uma ampla 
reflexão sobre vida, família, amigos e 
até nós mesmos e o que somos nes-
te planeta. Todavia estejamos certos 
de que Deus sabe de todas as coisas 
e com muita fé, força e coragem, va-
mos rompendo dia a dia.
 Por fim, comunico que me afastarei 
temporariamente da direção do SIN-
TEAC, infelizmente com a incerte-
za se teremos eleições neste ano de 
2020, porém em cumprimento da le-
gislação eleitoral vigente. Os traba-
lhadores, principalmente nós tercei-
rizados, precisamos de voz ativa na 
câmara municipal e não podemos ser 
eternos coadjuvantes. O SINTEAC 
hoje é referência de luta, coragem e 
conquistas e, com certeza, precisa-
mos de muito mais. Por isto, me co-
loco na condição de pré – candidato 
a Vereador do município de Juiz de 
Fora para que juntos construamos 
dias melhores para todos nós. Espe-
ramos contar com apoio de todos e 
sairmos vitoriosos e sermos voz dos 
excluídos como sempre fomos. 

Abraços e até breve com 
vitória sobre esta pandemia e 

vitória no parlamento!
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Presidente
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