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Sinteac realiza entrega de Kit escolar 
e faz avaliação odontológica Si
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Sinteac realizou em 
fevereiro, a entre-
ga de Kit escolar e 
avaliação odontoló-
gica para os sindi-
calizados. Nos dias 
de distribuição, 
centenas de traba-
lhadores compare-
ceram à sede para 
a retirada dos kits. 
A avaliação odon-
tológica foi reali-
zada pela dentista 
Rafaela de Oliveira 
Cunha representan-
te da Odontoclinic, 
clínica parceira do 
sindicato que tam-
bém irá sortear um 
clareamento para o 
trabalhador. A co-
laboradora Rosân-
gela Batista Soares 
destacou a preocu-
pação do Sinteac 
com o trabalhador. 
“Receber este Kit 
ajuda muito, e di-
minui os gastos que 
temos nesta época, 
ainda mais nesta 
crise. O sindicato 
tem a preocupação 
em ajudar a gente, 
vê o lado social e 
a saúde, eu estou 
muito satisfeita”, 
finalizou. A traba-
lhadora Juscelia de 
Campos concordou 
e disse que estava 
feliz por receber o 
Kit e que veio no 
momento certo. 
Nos dois dias foram 
entregues mais de 
150 kits. O sindi-
cato mostra-se cada 
vez mais preocu-
pado com a vida, a 
saúde e em auxiliar 
o trabalhador.

O

Agora, desde que com a anuência do 
trabalhador, as férias podem ser divi-
didas em até 3 períodos, sendo que 
o primeiro deve ser maior do que 14 
dias e os outros maiores do que 5 dias.

- O empregador decidirá os dias em 
que serão gozadas as férias.

§ 3º  É vedado o início das Férias no 
período de dois dias que antecede fe-

riado ou dia de repouso semanal re-
munerado.” (NR)

- Trabalho parcial também tem di-
reito a 30 dias de férias.

Férias
Art. 47.  O empregador que mantiver em-
pregado não registrado nos termos do art. 
41 desta Consolidação ficará sujeito a mul-
ta no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
por empregado não registrado, acresci-
do de igual valor em cada reincidência e  
R$800,00 quando se tratar de empresa de 
Pequeno Porte e Micro empresa.

Conheçam alguns pontos da lei 13467/2017 e previsões da Convenção Coletiva de Trabalho
Coletiva de Trabalho 2018

De acordo com a Medida Provi-
sória 808, 14 de Novembro de 
2017 que alterou Art. 394-A, “a 
empregada gestante será afasta-
da, enquanto durar a gestação, de 

quaisquer atividades, operações ou 
locais insalubres e exercerá suas 
atividades em local salubre, exclu-
ído, nesse caso, o pagamento de 
adicional de insalubridade. Porém 

em caso de apresentação de atesta-
do médico que autorize a ativida-
de, essa poderá ser desempenhada 
em local insalubre desde que em 
nível mínimo ou médio.

De acordo com o Art. 484-A da CLT.  O Contrato de 
Trabalho poderá ser extinto por acordo entre em-
pregado e empregador, caso em que serão devidas 

as seguintes verbas trabalhistas: Metade do aviso 
prévio e demais verbas rescisórias; Multa apenas de 
20% e saque de até 80% do FGTS.

Gestante em área insalubre. Gestante, Você sabia?!

Acordo de Aviso Prévio

Não se deixe ser enganado! De acordo 
com a Convenção Coletiva de Trabalho, 
as homologações de Rescisão de Con-
trato devem ser feitas na sede do SIN-
TEAC, com toda assistência que lhe é 
devida!

Homologação e
Verbas Rescisórias

Sem registro na
CTPS, é MULTA!!!

  Em virtude das reclamações recebidas 
pelos colaboradores da empresa Prátika 
que prestam serviços para o banco Itaú 
referentes às condições de trabalho den-
tro das agências, o Sinteac protocolou, 
embasada na súmula 448 do TST, um 
pedido de fiscalização junto ao Minis-
tério do Trabalho no intuito de ser ava-
liado quanto ao  adicional de 40% de 
insalubridade para os colaboradores de 
limpeza. 

  Tendo em vista a última visita 
da Diretoria do Sindicato ao Hos-
pital Universitário e atendendo 
a demanda dos colaboradores da 
Agile, o SINTEAC solicitou uma 
mediação junto ao MTE. O objeti-
vo é avaliar quanto a adequação da 
Súmula 448 do TST aos serviços 
prestados pelos funcionários da 
limpeza que hoje recebem o adi-
cional de 20% de insalubridade.

  O sindicato encaminhou à empresa Serve Sul um ofício tendo 
em vista as inúmeras reclamações dos trabalhadores que realizam 
limpeza no hospital Albert Sabin, objetivando a possibilidade de 
adequação de forma administrativa à Súmula 448 TST  que ga-
rante o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo 
(40%). Por sua vez, a empresa encaminhou ao Sindicato cópia de 
Laudo Pericial retirado de processo individual de não patrocínio 
por esta entidade, a qual foi deferido o índice de 20% de insalu-
bridade. Desta forma, o Sindicato, na luta pelos interesses de seus 
representados agendará reunião na entidade com a empresa e o 
hospital para mais uma tentativa de resolução do impasse.

Prátika Agile Serve Sul

     E também...

Mais uma vez a empresa Ellite JF vem atrasando os 
salários e os benefícios dos colaboradores que prestam 
serviços no galpão da Avon e no condomínio General 
Gilberto Viana. Os trabalhadores têm sido reiteradamente 
alvo destes atrasos. O Sinteac continua pressionando 
a empresa e tomando todas as medidas para que estes 
problemas não voltem a ocorrer.

  A empresa MB no total descaso com os trabalhadores vem atrasando 
o pagamento de salário e de férias dos colaboradores. O sindicato 
já denunciou o tal fato junto ao tomador de serviços, a Prefeitura de 
Juiz de Fora, para que se tome uma atitude. O Sindicato já brigou por 
diversas vezes com a empresa, e a mesma já foi fiscalizada e atuada 
pelo MTE. Estamos de olho! Continuaremos acompanhando de perto 
toda situação, e vamos lutar pelo trabalhador. Nem um direito a menos!

Ellite JF Na MB...  
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Expediente
Sinteac -
Sindicato dos 
Trabalhadores 
em Empresas 
de Asseio, 
Conservação e 
Limpeza Urbana 
de Juiz de Fora e 
Região 

Presidente: 
Sérgio Félix
Tesoureiro: 
Sérgio Ribeiro

Sede: Rua Barão 
de São Marcelino, 
número 165, 
Alto dos Passos, 
Juiz de Fora.

Subsede: Rua 
Ministro Gabriel 
Passos, 276 sala 01 
- Centro, São João 
del Rei
CEP: 36307-330
Tel: (32)3372-3229

Jornalista 
responsável:
Wellerson 
Fernandes

Diagramação:
Elizangela Amorim

Fotos: 
Arquivo Sinteac

Fale Conosco

Tel: (32)3212-0803

Assessoria/ 
Jurídico: 
(32)3321-0227  

Diretoria: 
(32)3218-7127

E-mail: sinteac@
gmail.com
Site: www.
sinteacjf.com.br
Facebook: www.
facebook.com/
sinteacjuizdefora

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!

“

“

O trabalhador deve se conscientizar sobre a importância do 
sindicato, e assim, eu conclamo a todos a participarem das 
atividades do Sinteac, pois este é o sistema mais legítimo de 
defesa dos trabalhadores. Nós lutamos por vocês e defen-
demos os seus direitos, oferecemos os benefícios que todos 
merecem ter acesso. Neste ano de eleições, eu peço aos com-
panheiros que fiquem atentos aos candidatos para deputados, 
tanto estadual e federal, pois são eles que determinam o 
futuro do trabalhador através das leis e projetos. Analisem os 
nossos candidatos a presidente. O nosso país precisa de um 
líder que nos conduza a um Brasil melhor.

A equipe de atendimento jurídico ajuda os colaboradores a sanar 
todas as dúvidas sobre os seus direitos, prestando assessoria ao 
sindicalizado. Muitas pessoas estão com dúvidas em relação a 
reforma trabalhista, como isso afeta a vida e o seu futuro, e é 
neste momento que o Sinteac com a sua equipe jurídica presta as-
sistência aos trabalhadores. Por isso, convidamos a você a estar 
junto ao sindicato, buscando informações e se atualizando, e nós, 
estaremos sempre aqui prontos para ajudá-los. Para se ter uma 
ideia do nosso trabalho, em 2017, a entidade repassou mais de 3 
milhões de reais em ações individuais e coletivas, evidenciando 
assim a luta pelos direitos dos trabalhadores, o que demonstra 
a qualidade do nosso atendimento. Estamos sempre dispostos a 
ajudar e esclarecer dúvidas do trabalhador.

Sergio Felix
Presidente 

“ Em meio ao cenário econômico que o país atravessa, o tra-
balhador pode e deve procurar o sindicato e contar conosco 
para auxilia-lo. Eu convido a todos os trabalhadores para 
poder sindicalizar-se e contar com o Sinteac para o seu dia 
a dia. Nós lutamos para fazer a diferença na vida dos nossos 
associados, por isso temos uma atuação ativa. Além de vice
-presidente da entidade, também faço parte do CAT( Centro 
de Atendimento ao Trabalhador). O centro auxilia direta-
mente o profissional a se adequar na busca pelo trabalho e 
ajudando as empresas que necessitam de profissionais espe-
cializados. O CAT também oferece orientações jurídicas e 
simulação de aposentadoria. Junte-se a nós!

Ailton Rodrigues da Silva
Vice-presidente 

“ O trabalhador deve ter vida mais ativa no sindicato, 
pois quando ele se sindicaliza, além dos direitos que 
nós lutamos para defender, eles recebem todo apoio 
e benefícios que o Sinteac oferece aos colaboradores. 
Com um Sindicato maior e eficaz, também teremos mais 
benefícios que cheguem até o trabalhador. Por isso, eu 
convido a todos sindicalizados a estarem mais presen-
tes e a convidar o seu colega para sindicalizar-se. Um 
sindicato maior e eficaz é o que buscamos para todos os 
trabalhadores.

Sergio Ribeiro 
Tesoureiro

Atendimento jurídico
Rodrigo, André e Carlos

Sinteac na luta pelos 
trabalhadores

Estar junto ao trabalhador no dia a dia, este e o objetivo para que você e seus dependentes possam ter 
atendimento de qualidade e na hora exata. Abaixo o time que está à disposição para melhor atendê-los.
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Sinteac oferece benefícios
para os trabalhadores

  Garantir uma saúde de qualidade e benefícios aos 
trabalhadores e seus dependentes é um de nossos 
objetivos, pois entendemos que a saúde é a nossa 
maior riqueza, e por isso, lutamos para dar qualida-
de a ela. Em 2017, o Sinteac emitiu mais de 6400 
guias médicas aos seus associados. Atenção cola-
boradores que prestam serviços nas cidades que o 

sindicato tem abrangência como Belmiro Braga, 
Bias Fortes, Bicas, Bom Jardim de Minas, Coim-
bra, Coronel Pacheco, Ewbank da Câmara, Guara-
rá, Guidoval, Lima Duarte, Mar de Espanha, Ma-
tias Barbosa, Olaria, Oliveira Fortes, Pequiri, Piau, 
Rio Novo, Rio Pomba, Santos Dumont, São Joao 
Nepomuceno, Simão Pereira e Tabuleiro, devida 

a proximidade das cidades à Juiz de Fora, vocês  
poderão usufruir do plano de saúde do sindicato 
e seus benefícios ao se sindicalizar. Informamos a 
todos que a partir de março, a nossa equipe come-
çará a fazer visita nestas cidades. Entre em contato 
conosco, sindicaliza-se, e usufrua dos benefícios 
oferecidos por nós, confira abaixo.

Especialidades Médicas
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=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Alergista 
Cardiologista 
Clinico Geral 
Dermatologista 
Endocrinologista 
Gastroenterologista 
Ginecologista 
Neurologista 
Oftalmologista 
Ortopedista 
Otorrinolaringologia
Pediatria 
Proctologista 
Pneumologista 
Urologista

Consultórios Odontológicos
=

=

=

=

Dra. Patrícia Braga Schlitter
Dra. Fernanda Krempser
Uniben Administradora de Benefícios LTDA
Odontoclinic

Clínicas médicas

Laboratórios

Clínica para exame de imagem

Descontos

=

=

=

=

=

Clínica CMI 
Clínica de olhos Dra. Marcia Gotelipe Delgado
Clínica CEM 

=

=

Carlos Chagas 
Lawall 

= Clínica TCR - Exame de Imagem RX, USG e Mamografia

Fisioterapia
Traumatoclin Clínica Medica e Fisioterapica 

Parcerias
=

=

=

Academia Arena Fit - Desconto de 20%
Autoescola Andorinha
Drogaria e Ótica Santo Ivo - Desconto 
em medicamentos e produtos de até 40% 
Rua Santa Rita, 473 A, Centro, Juiz de Fora

Sinteac Juiz de Fora abrange várias ci-
dades da região. Através do sindicato, 
é possível ter acesso aos direitos ofe-
recidos pela entidade. Sindicalizar-se 
significa fortalecer-se em defesa dos 

seus interesses, sendo individuais ou 
coletivos. O sindicato faz chegar até 
você, informações que são preciosas, 
e que muitas vezes, o trabalhador pode 
não ter acesso se tiver caminhando in-

dividualmente. Cabe ao sindicato, por 
exemplo, negociar acordos coletivos, 
auxiliar juridicamente o seu sindicali-
zado em homologações das rescisões 
contratuais, receber e encaminhar de-

núncias trabalhistas como em casos de 
atividades ilegais da profissão, preca-
riedade do vínculo empregatício e jor-
nada de trabalho e proteção aos direitos 
adquiridos. Estaremos sempre de olho!

Sindicalize-se

O

Qual a importância da saúde bucal?

Thaís: É muito importante o zelo pela saúde da boca, 
visto que ela é a porta de entrada para possíveis in-
fecções no organismo todo. Algumas consequências 
do mau cuidado da boca:

 - Difusão de bactérias: lesões na boca podem se diri-
gir para outras regiões do corpo, a boca infeccionada 
pode trazer doenças pulmonares, cardíacas e podem 
complicar quadros de pacientes diabéticos.

- HPV: Uma doença sexualmente transmissível 

(DST) caudada pelo vírus papiloma humano, que 
causa verrugas na genitália e boca. Este vírus pode 
ser transmitido por lesões na gengiva, por exemplo. 
Em casos graves podem causar câncer e outras le-
sões malignas.

- Partos prematuros: Pacientes com sangramentos 
nas gengivas (Gengivite/periodontite) apresentam 
um aumento nas chances de partos prematuros.

- Os dentes são responsáveis pela mastigação dos 
alimentos, pela articulação das palavras, um fator 
determinante na estética, os dentes tornam-se estru-

turas primordiais para o organismo.

- Qual a periodicidade que as pessoas devem pro-
curar o dentista?

Thaís: No mínimo duas vezes por ano. A doença bu-
cal tratada no início, nos dá a oportunidade de optar 
por um tratamento mais simples e muitas vezes, mais 
barato, além de garantir maiores chances de cura. No 
entanto, pessoas com problemas periodontais neces-
sitam de um acompanhamento maior, e o dentista 
vai inclinar de forma individual a periodicidade das 
consultas.

O Sinteac agora tem parceria com a clínica Odontoclinic, e tendo em vista a importância da saúde bucal, o sindicato 
conversou com a dentista da empresa Thaís Carvalho dos Santos e esclareceu as dúvidas e os cuidados sobre o assunto.


