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Na manhã do dia 27 de 
Fevereiro, o Presidente da 
Federação dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade 
do Estado de Minas Gerais 
(FETHEMG), Paulo Rober-
to da Silva, visitou a sede do 
SINTEAC. Juntamente com 
o Presidente, comparecerem 
também os diretores da Fe-
deração: o Vice-Presidente 
Sebastião Xavier Nascimen-
to, Secretário Geral Gabriel 
Veiga, o Tesoureiro, Adeilmo 
Pedro Souza e o advogado, Dr. 
Ricardo da Silva. Os diretores 
da Federação a qual o SINTE-
AC é filiada, foram recebidos 
pelo Presidente da Entidade, 
Sérgio Félix, o Vice-Presiden-
te, Ailton Rodrigues e o Te-

soureiro, Sérgio Ribeiro.
No encontro, o Presidente 

Paulo Roberto elogiou as ins-
talações do Sindicato e toda 
prestação de serviço. Além do 
mais, foram debatidas ques-
tões acerca do mundo sindi-
cal e os desafios e projetos a 
serem enfrentados daqui para 
frente, principalmente tendo 
em vista momento político 
que o país atravessa. Sérgio 
Félix ainda pontuou algumas 
questões e desafios enfren-
tados dentro da categoria na 
cidade de Juiz de Fora. Por 
último, Paulo Roberto e toda 
sua Diretoria demonstraram 
total apoio e se colocaram à 
disposição para suporte na 
luta à favor do trabalhador!

Convenção Coletiva da categoria de Asseio 
e Conservação foi homologada em Janeiro 
de 2019, porém o SINTEAC não interrom-
pe a busca por maiores direitos para os seus 
representados, procurando sempre melhorar 
ainda mais os benefícios. Um dos grandes 
exemplos de ganho presente na Convenção, 
este ano, foi a garantia do pagamento do 
vale alimentação para os trabalhadores que 
laboram na jornada diária de 6h. 

No intuito de melhorar o valor desse Vale 
alimentação, o Sindicato já está trabalhan-
do para aprimorar o cenário. No dia 27 de 
Fevereiro, o Presidente do SINTEAC Sér-
gio Félix, juntamente com a advogada da 
entidade, Dra. Cristiane Fernandes estive-
ram em mediação no Ministério do Tra-
balho e Emprego de Juiz de Fora com o 
Presidente do Sindicato Patronal, Marcelo 
Falci, o Presidente do SEAC MG, Renato 
Fortuna, o Presidente da FETHEMG, Paulo 
Roberto da Silva, juntamente com sua Dire-
toria e os representantes da empresa Adcon 
Administração e Conservo Serviços Gerais. 
O objetivo da reunião era justamente levar 
uma proposta de aumento do Ticket Ali-
mentação, igualando ao praticado nas de-
mais cidades de abrangência do SINTEAC 
e em Belo Horizonte. Após um longo deba-
te, muitas discussões e entraves na reunião, 
inclusive esbarrando em algumas questões 
jurídicas burocráticas, o Presidente do Pa-
tronal de Juiz de Fora alegou que devido à 
dificuldade de repasse da grande maioria 
dos tomadores de serviços não seria pos-
sível aplicar tamanho reajuste de imediato 

Diretores do Sinteac e FETHEMG se reunem 

Sinteac na luta

Por mais aumento
no Vale Alimentação

Reunião no Ministério do Trabalho e Emprego em Juiz de Fora

Da esquerda para direita: Adeilmo Pedro, Sérgio Félix, Paulo 
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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!

No dia 25 de Março o Presi-
dente do SINTEAC, Sérgio Félix 
juntamente com o Vice, Ailton 
Rodrigues da Silva estiverem pre-
sentes no 4º Congresso da UGT 
Minas. No evento foram discuti-
das pautas importantes acerca de 
negociação coletiva, reforma da 
Previdência, palestra e debate so-
bre a MP 873/2019.

4º Congresso
ordinário da 
UGT Minas O

Sindicato

Presidente, Sérgio Félix, esteve visi-
tando os trabalhadores do segmento 
de asseio, conservação e limpeza 
urbana os quais representa. A Cam-
panha intitulada “Presidente Presen-
te” ocorrerá todas as Sextas-Feiras, 
quando Sérgio irá percorrer os lo-
cais de prestação de serviços dos 
representados do SINTEAC levan-
do informações acerca do mundo do 
trabalho e da entidade sindical. Des-
sa maneira, também, ouvirá de perto 
todas as demandas e reclamações 
que precisam ser solucionadas. O 
intuito do movimento é aproximar 
o trabalhador do Sindicato de modo 
que ele compreenda a importância 
de estar amparado por uma institui-
ção compromissada, principalmente 
em um cenário político e econômico 
caótico como vivemos.

Além do movimento sindical, 
Sérgio Félix também discorreu acer-
ca do trabalho na Assembleia Legis-
lativa em prol da classe trabalhado-
ra que vem desempenhando a então 
eleita Deputada Estadual, Delegada 
Sheila, que desde já se coloca à dis-
posição das necessidades dos traba-
lhadores, através de seu gabinete em 
Juiz de Fora e Belo Horizonte. 

Finalizando as visitas, o presiden-
te do SINTEAC esteve no gabine-
te do Deputado Federal, Charlles 
Evangelista levando os informati-
vos do sindicato. O Deputado, que 
é parceiro da entidade, atua na Câ-
mara sempre em luta da classe tra-
balhadora!

Presidente Presente

Bate papo com os colaboradores da empresa Agile

Presidente com o colaborador 
da guarita do HPS

Colaboradores da empresa Direcional 
que prestam serviços no prédio do 
Ministério da FazendaPresidente visita colaboradores que prestam serviços ao HPS

Sérgio Félix com o deputado 
Federal Charlles Evangelista

Sérgio Félix compondo a 
mesa Diretora do evento
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o mês de homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, o SINTEAC promoveu um Café da Ma-
nhã no dia 22 de Março no Serrano Hotel em Juiz 
de Fora. O evento preparado para valorizar a for-
ça, a vida e a coragem das mulheres, contou ainda 

com uma grande palestra sobre empreendedoris-
mo e autonomia financeira com a Deputada Esta-
dual, Delegada Sheila. Além disso, a cerimônia 
contou também com uma entrega de homenagem 
à Dona Geralda Martins Ferreira, popularmente 

conhecida como Dona Lalade, uma das mulhe-
res mais velhas do mundo! A senhora que mora 
no bairro Araújo em Juiz de Fora completou 116 
anos no dia 20 de Março, é lúcida, goza de boa 
saúde, anda pela casa e fala bem.

N
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A Empresa Jr. Higienização, 
que prestas serviços para os ban-
cos do Bradesco em Juiz de Fora, 
vem descumprindo o previsto na 
Cláusula 12ª da Convenção Cole-
tiva de Trabalho que trata do pa-
gamento do vale alimentação para 
os colaboradores que laboram na 
jornada diária de 6h. A mesma 
falta também ocorre por parte da 
empresa Especialy Terceirização 
que não realizou o pagamento 
do benefício aos já prejudicados 
colaboradores que prestam ser-
viços nas escolas municipais de 
Juiz de Fora. Por último, os tra-
balhadores da empresa Dinâmica 
Serviços igualmente estão sem o 
benefício até o momento. O SIN-
TEAC já convocou as empresas 
para mediação no Ministério do 
Trabalho e Emprego juntamente 
com seus respectivos tomadores 
de serviços para fazer com que 
seja cumprida a Convenção Cole-
tiva de Trabalho!

Diretoria
do Sinteac
se reúne com 
Presidente
do TST

No dia 27 de Março, por intermédio 
do Deputado Federal, Charles Evan-
gellista, o Presidente do SINTEAC, 
Sérgio Félix juntamente com o Vice, 
Ailton Rodrigues, o Tesoureiro, Sér-
gio Ribeiro e o advogado da entidade, 

Dr. Rodrigo Gabriel foram recebidos 
pelo Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho,  o Exmo. Sr. Ministro Dr. 
João Batista Brito Pereira, no Tribunal 
em Brasília para tratar de assuntos vol-
tados ao mundo sindical. 

No encontro foram abordados te-
mas pertinentes às políticas públicas 
do atual governo e todos os percalços 
que os trabalhadores e sindicatos têm 
vivido. Sérgio buscou demonstrar com 
essa visita toda a luta que o SINTE-

AC vem desenvolvendo em prol da 
categoria e tratar acerca do andamento 
dos procedimentos jurídicos adotados, 
como a responsabilidade subsidiária 
dos órgãos públicos nos processos ju-
diciais.

E MAIS...
Grupo Candioto Descumprimento da CCT

Após solicitação do SINTEAC, a Conservadora Candioto e a Universidade 
Federal de Juiz de Fora foram convocadas para uma mediação no Ministé-
rio do Trabalho no dia 13 de Março, para solucionar o problema de atrasos 
salariais e falta de pagamento de benefícios. A empresa que alegou não ter 
caixa para fazer os pagamentos rompeu o contrato de prestação de serviços 
com o órgão e as rescisões foram realizadas no sindicato em caráter especial 
para liberação dos documentos. A entidade sindical ajuizou ação trabalhista 
para que os trabalhadores pudessem receber todas as suas verbas rescisórias.

A

Britânica

Destaque

Após denúncias dos colaboradores que prestam serviços para os Correios em 
Juiz de Fora, o Sindicato solicitou mediação junto ao Ministério Público do Tra-
balho para que a empresa faça o reajuste salarial previsto na Convenção Coletiva 
e pague corretamente o Vale alimentação e vale transporte referente aos dias 
efetivamente trabalhados. 

 A sindicalizada Alcimeri Erenice Dias Santos, filiada ao SINTE-
AC há quase 2 anos, através de um depoimento elogiou o trabalho 
do Sindicato: “Agradeço com muito carinho o atendimento das aten-
dentes do Sindicato, meu marido foi buscar autorizações de alguns 
exames pra mim e disse ter sido muito bem atendido, isso faz toda 
diferença,  Parabéns Sinteac! Só tenho agradecer.” Alcimeri Erenice 
Dias Santos.

SINTEAC, COMPROMISSO COM O TRABALHADOR!

Sérgio Ribeiro, Sérgio Félix, Ministro Dr. João 
Batista Brito, Dep. Federal Charlles Evangelista, 
Dr. Rodrigo Gabriel e Ailton Rodrigues

Reunião no MTE com colaboradores da empresa 
Candioto Conservadora e representantes da empresa

Com um bom 
café da manhã, 
confraternize, com 
pessoas ilustres, 
ria e divirta-se 
com aqueles que 
estiverem a sua volta, 
fotos registram esse 
grande momento


