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Sinteac distribui 
kits escolares aos 
seus Associados
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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! 

 E MAIS...

Assembleia com os 
ex-colaboradores da 
empresa Dinâmica 

Serviços
Os colaboradores que 
prestavam serviços como 
Recepcionistas para a 
Prefeitura de Juiz de Fora 
pela empresa Dinâmica 
Serviços tiveram seus 
contratos encerrados no 
final do mês de Janeiro 
deste ano. A empresa, 
contudo, já vinha atra-
sando reiteradamente o 
pagamento dos salários, 
alegando falta de repasse 
por parte do Município.
Tendo em vista todo esse 
imbróglio, consequente-
mente o pagamento das 
verbas rescisórias foi afe-

tado, fazendo com que a 
Diretoria do SINTEAC, 
dessa forma, viesse a 
protocolar um pedido de 
Mediação no Ministério 
Público do Trabalho, com 
urgência, para pressionar 
a empresa a cumprir com 
verbas pendentes. 
Após o debate na Procura-
doria do Trabalho, a em-
presa propôs um acordo 
que foi levado e aprovado 
em Assembleia pela maio-
ria dos trabalhadores, de 
maneira que todos os fun-
cionários tivessem os seus 
direitos garantidos.

O

D
ano letivo se inicia e junto dele aumenta-se a preocupação com os gastos que 
estão por vir, principalmente com o material escolar. Por isso a Diretoria do 
SINTEAC, por meio de seu presidente Sérgio Félix, pensando no auxílio de 
seus associados, providenciou a entrega de um Kit Escolar contendo caderno, 
lápis, borracha, caneta e apontador para os sócios e dependentes que estudam.
A associada Adriana Maria Joaquim agradeceu ao Sindicato pela entrega dos 
kits, alegando que seus filhos ficaram muito felizes. O sócio Roosevelt Gran-
jales também mostrou o seu contentamento: “Foi muito útil. Serão bem apro-
veitados. Parabéns pela iniciativa!”
Esse é um projeto que o Sindicato tem realizado há um bom tempo e conti-
nuará colocando em prática, pensando sempre no bem estar dos associados e 
seus familiares.

evido a uma lacuna interpre-
tativa no processo e na própria 
lei de licitação, a empresa ven-
cedora do último certame para 
prestação de serviços de Recep-
ção no Hospital Universitário de 
Juiz de Fora/EBSERH utilizou 
como base outra Convenção 
Coletiva de Trabalho que não a 
do SINTEAC, resultando num 
orçamento quase 30% menor 
para o Hospital, porém às custas 
de uma redução catastrófica de 
salário dos trabalhadores, que 
porventura serão recontratados 
pela próxima empresa.

A Diretoria do SINTEAC proto-
colou uma Notificação Extraju-
dicial no departamento jurídico 
e administrativo do Hospital, 
justamente para contestar acer-
ca do Enquadramento Sindical. 
Entretanto, em resposta ao ofí-
cio, os responsáveis da Institui-
ção, após análise, optaram por 
permanecer com o resultado do 
Pregão e acatar o resultado que 
muito prejudicou os trabalhado-
res. O Departamento Jurídico do 
SINTEAC continua analisando 
o caso e tomará todas as medi-
das cabíveis.

Complicação no processo licitatório do Hu

Mediações no Ministério do Trabalho
  Uma das ferramentas utilizadas 
pela equipe do SINTEAC para di-
rimir os problemas e sanar as pen-

dências, além do contato direto com 
as empresas, é a marcação de me-
diações no Ministério do Trabalho e 

Emprego. São formas administrati-
vas e céleres de resolução das ques-
tões a serem sanadas. Confira:

Muito tem se discutido sobre o 
fornecimento do vale-transporte e 
transferência das cozinheiras e au-
xiliares que prestam serviços nas 
escolas municipais em Juiz de Fora 
e até mesmo denúncias de que es-
sas transferências e demissões es-
tariam se dando de forma arbitrária 
por parte da supervisão da empresa. 
Portanto foi convocada a mediação 
no MTE para averiguar todo esse 
cenário.

A empresa foi convocada para mediação no MTE por não realizar o rea-
juste salarial previsto na Convenção Coletiva de Trabalho e ainda não dar 
o parecer sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos porteiros 
que prestam serviços no CAPS/ Vigilância da Saúde.

PRM Serviços

Prestar

Sul Serviços utilitários
  A empresa foi denunciada por descumprir a Cláusula 31ª,§ 2º da CCT 
2020, por não pagar a intrajornada em hora extra conforme versa na 
Convenção aos porteiros noturnos. Houve a denúncia de que muitos 
trabalhadores são orientados a assinarem a folha de ponto como se 
gozassem do intervalo, porém trabalham durante toda a jornada.

Notificação Extrajudicial para o Hospital Universitário

Kit Escolar, sendo oferecido aos seus sindicalizados

Continuação do SINTEAC EM AÇÃO, da página 2

  Por semelhante caso, os colabora-
dores da empresa Capital Informá-
tica Soluções e Serviços Ltda., que 
prestavam serviços na Universida-
de Federal de Juiz de Fora, também 
ficaram sem receber suas devidas 
verbas rescisórias. Porém, através 
de ação judicial movida pelo SIN-
TEAC, os trabalhadores gozaram 
dos seus direitos. Foi esse o caso do 
ex-funcionário Paulo, que reconhe-
ceu a atuação do sindicato: “Tudo 
ocorreu bem. Recebi o valor que 
me cabia e agradeço muito ao sin-
dicato”.

Capital Informática/UFJF

Ex-funcionário 
Paulo, feliz 
por tudo ter 
terminado bem

Colaboradores, reunidos com 
o Presidente do Sindicato



                 Março/Abril - 2020 página 3               Março/Abril - 2020 página 2

  O presidente do SINTEAC, Sérgio 
Félix, além de continuar fazendo o seu 
trabalho de visitas às bases e atendi-
mento aos trabalhadores representados 
pelo SINTEAC, também tem se atenta-
do para mostrar ao público Juiz-Forano 
todo o trabalho que vem sendo desem-
penhado na cidade e um pouco de seu 
papel à frente desta entidade. 
  Na última semana de Fevereiro, Sér-
gio esteve na redação do Tribuna de 

Minas, para participar do programa 
“Encontro com CR/TMTV Tribuna de 
Minas”, do jornalista e colunista social, 
César Romero. Neste programa sema-
nal de entrevistas, que propicia conver-
sas descontraídas com quem é notícia 
em Juiz de Fora, Sérgio Félix, pôde fa-
lar sobre sua trajetória no mundo pro-
fissional, bem como sobre sua atuação 
como diretora do SINTEAC ao longo 
dos anos.

Sinteac em Ação!

Diretoria do Sinteac busca Intervenção do Legislativo em
Prol dos Trabalhadores Terceirizados da Prefeitura

Cursos Sinteac

Sinteac na mídia

o dia 29 de Janeiro o Presidente do 
SINTEAC, Sérgio Félix, se reuniu 
com o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Juiz de Fora, vereador 
Luiz Otávio Fernandes Coelho, 
o Pardal. Na reunião, que se deu 
através da intervenção da Depu-
tada Estadual Delegada Sheila, 
Sérgio pôde, juntamente com a ad-
vogada e o tesoureiro da entidade, 
Dra. Cristiane Fernandes e Sérgio 
Ribeiro, respectivamente, expor 
ao edil toda a difícil situação que 

envolveu a Prefeitura de Juiz de 
Fora e os trabalhadores terceiriza-
dos que pra ela prestam serviços, 
inclusive no que tange aos longos 
processos licitatórios.
  O intuito do encontro foi de levar 
ao conhecimento dos representan-
tes do povo juiz-forano todo esse 
imbróglio que tem prejudicado o 
trabalhador, em especial o último 
ocorrido: a demissão de mais de 200 
recepcionistas de forma arbitrária!
  O Presidente esclareceu ao Vere-

ador e pediu a intervenção do le-
gislativo para que esses trabalha-
dores voltem para os seus postos 
de serviços e sejam contratados 
com o salário justo, conforme pre-
visto na Convenção Coletiva de 
Trabalho e não com a remunera-
ção quase 30% menor, conforme 
estava sendo tramitado, afinal, se-
ria altamente injusto e desumano 
essa drástica redução, tendo em 
vista que muitos são chefes de 
suas famílias.

  Além disso, foram protocolados 
ofícios e uma Notificação Extra-
judicial para a Secretaria de Admi-
nistração e Recursos Humanos do 
Município e a Comissão Perma-
nente de Licitação, além de reunião 
com a própria Secretária, interme-
diada pelo vereador Júlio Obama 
Jr., para tratar da pauta. Após os es-
forços do SINTEAC e a análise da 
Prefeitura, a licitação foi cancelada 
e foi instaurado novo certame para 
contratação dos recepcionistas.

N
Reunião com o Vereador PardalSérgio Félix, Julio Obama Jr. e Ailton Rodrigues

  O corpo jurídico e administrativo do SINTEAC vem lutando ferrenha-
mente em prol daqueles que representam, utilizando todas as ferramentas 

possíveis de atuação, sejam elas em qualquer âmbito em defesa dos traba-
lhadores. Nos últimos meses ocorreram grandes avanços e ganhos, confira:

  Como foi de conheci-
mento amplo, a empre-
sa Terralimp Serviços 
Empresariais Ltda., que 
prestou serviços para 
a Prefeitura de Juiz de 
Fora, encerrou as suas 
atividades e deixou todos 
os seus funcionários sem 
o recebimento das ver-
bas rescisórias. Somen-
te após inúmeras reuniões, mediações e ação judicial ajuizada 
pelo SINTEAC, esses trabalhadores puderam receber o que lhes 
era de direito. Um dos contemplados, o Sr. Rosânio Augusto, 
registrou a sua satisfação: “Após longos tempos de negociação, 
inoperância e irresponsabilidade da empresa e da Prefeitura, 
que não assumiram os compromissos, só pude receber minhas 
verbas rescisórias graças à intervenção do SINTEAC, porque 
se não fosse o SINTEAC, não só eu, como outros trabalhadores 
também, teríamos ficado no prejuízo com essa empresa. Quero 
deixar claro o meu agradecimento pela atuação do departamen-
to jurídico e Diretoria do SINTEAC, pois obtive êxito na minha 
ação e graças a Deus chegou numa boa hora”.

Terralimp/PJF Sinart Rodoviária
Após observação e in-
tervenção do SINTE-
AC, levada através de 
mediação na Gerência 
Regional do Trabalho 
e Emprego – Juiz de 
Fora, os trabalhadores 
que prestam serviços na 
Rodoviária de Juiz de 
Fora e fazem a limpeza 
dos banheiros públicos 
passaram a receber o 
seu devido adicional de 
insalubridade, de acor-
do com a Súmula 448 
do TST. Alguns funcionários, porém, necessitavam receber a 
diferença retroativa desde o início das suas prestações de ser-
viços no posto. Temos como exemplo, portanto, a Sra. Maxi-
miliana Melo Santos, que procurou o sindicato e através de 
ação judicial contra a empresa recebeu  essa diferença retroati-
va,referente ao seu adicional de insalubridade, através de acor-
do proposto.

Leia mais, SINTEAC EM AÇÃO, na página 4

  No ano de 2020, assim como em todos os anterio-
res, a Diretoria do SINTEAC começa a ofertar cur-
sos de qualificação para os trabalhadores da catego-
ria. E o primeiro destes, aquele com maior demanda 
inclusive, foi o de “Agentes de Portaria”, ministrado 
pelo experiente professor, Tenente da Polícia Militar, 
Daniel Gonçalves.  Com uma apostila renovada, o 
curso aborda de forma contundente conteúdos como: 

o profissional e as características de um agente de 
portaria; sistemas de segurança e comunicação; cui-
dados com a segurança; noções de código penal, 
dentre outras.
  Os alunos aproveitaram para adquirir maior conhe-
cimento e avaliaram positivamente o curso. Para o 
porteiro Anderson Valério, o momento foi de grande 
aprendizagem. “O curso de agente de portaria foi ex-

celente. Me qualificou ainda mais no meu serviço de 
portaria. Na minha opinião, todos os porteiros devem 
fazer! Parabenizo o professor Daniel e o SINTEAC, 
que oferecem sempre oportunidades para nós cres-
cermos na área profissional”, concluiu o trabalhador.
  E o calendário dos cursos continua! Não fique de 
fora! Confira em nossas redes sociais quais serão as 
próximas ofertas.

Pedofilia é crime.
Diga não ao abuso infantil.
DENUNCIE!

Sindicato oferta cursos de qualificação para os trabalhadores Alunos adquirem maiores conhecimentos, com o professor Daniel

Sérgio Félix sendo entrevistado pelo Colunista César Romero 
no programa “ Encontro com CR/TMTV”


