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Expediente
SINTEAC - 
Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Empresas de Asseio e 
Conservação de Juiz de 
Fora

Rua Barão de São 
Marcelino, 165, Alto dos 
Passos

Juiz de Fora/MG – 

CEP 36025-150

Presidente: Sérgio Félix

Tesoureiro: Sérgio Ribeiro

Diagramação:
Elizangela Amorim

Fotos: Arquivo Sinteac

Fale Conosco
Tel: (32)3212-0803

Assessoria/ Jurídico:
(32)3321-0227

Diretoria: (32)3218-7127

          (32)98839-0843 – 
          jurídico

          (32) 98859-6954 – 
           para emissão de 
           guias médicas

E-mail:
sinteac@gmail.com
juridico.sinteac@gmail.
com
sinteac.rescisao@gmail.
com

Site: www.sinteacjf.com.br

Facebook:
www.facebook.com/
sinteacjuizdefora

Instagram:
sinteac_jf_e_regiao

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! 
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Campanha  
o dia 17 de Novembro de 2021, 
às 18h, em segunda chamada, a 
Diretoria do SINTEAC se reuniu 
com os trabalhadores da categoria 
para a assembleia de campanha sa-
larial para o ano de 2022. A pauta 
da reunião passou pela abordagem 
dos pontos cruciais da convenção 
coletiva de trabalho. Foram trata-
dos temas como o reajuste salarial, 
considerando o alto índice inflacio-
nário que assola o país, o aumento 
do benefício do vale alimentação – 
que foi a grande demanda por par-
te dos trabalhadores –, bem como 
as demais cláusulas econômicas. 
Além destes, foram também de-
batidos o programa de saúde para 
os associados, as férias, a obrigato-
riedade das homologações de res-
cisões na sede do sindicato, dentre 
outras abordagens da pauta da con-
venção coletiva.
Para o Presidente do SINTEAC, 
Sérgio Félix, o momento político, 
econômico e pandêmico que o país 
atravessa tem dificultado bastante 
as negociações, porém, a Diretoria 
do sindicato trabalha arduamente 
para que sejam mantidos os direi-
tos já conquistados dos trabalha-
dores, bem como para que novos 
patamares sejam atingidos. 
“A pandemia juntamente com a 
grave crise econômica, política e 
social tem nos dificultado. Entre-
tanto, assim como não paramos em 
nenhum momento, não podemos 
retroceder! Para o ano de 2022, 
estamos trabalhando para melhorar 
ainda mais os benefícios conven-
cionais e a prestação de serviços 
no sindicato”.

(Sérgio Félix)

ano de 2021 está se findando 
e, felizmente, estamos con-
seguindo passar pelo grande 
desafio que foi a trágica pan-
demia do novo Coronavírus. 
O número de vacinados está 
crescendo e logo estaremos 
livres disso tudo. Além do 
mais, o momento político e 
econômico do país não está 
nos melhores patamares. 
Mesmo assim, o SINTEAC 
continuou na luta pelo pro-
gresso dos trabalhadores da 
categoria de asseio, conser-
vação, limpeza urbana e áreas 
verdes de Juiz de Fora e re-
gião, que estiveram na linha 
de frente durante todo esse 
tempo. Nosso sindicato conti-

nuou prestando seus serviços 
de modo efetivo, garantindo 
direitos previstos na Conven-
ção Coletiva de Trabalho e na 
legislação trabalhista, tão mu-
tável nos últimos dias, além 
de proporcionar um excelente 
programa de saúde aos asso-
ciados.
  Só no ano de 2021 foram mo-
vidas em torno de 100 ações 
trabalhistas pelo sindicato, 
entre individuais e coletivas, 
30 mediações no Ministério 
do trabalho e emprego e Mi-
nistério Público do Trabalho, 
garantindo valor próximo de 
1 milhão de reais de repasses 
aos reclamantes entre verbas 
rescisórias, multas e demais 

reclamatórias. Na área da saú-
de, foram aproximadamente 
6.000 guias de consultas, exa-
mes laboratoriais e de descon-
to para os demais convênios, 
emitidas aos associados. 
  Destacamos ainda a grande 
conquista do SINTEAC nes-
te ano que foi a aquisição da 
Van, com o projeto “ SINTE-
AC Itinerante.” O sindicato 
tem prestado atendimentos 
médicos, como aferir pressão 
e glicose, e jurídicos básicos 
para os trabalhadores e socie-
dade em geral dos bairros jui-
z-foranos. Só neste ano, desde 
a implantação do projeto em 
Maio,  foram mais de 2.000 
atendimentos realizados!

NOTA:
Informamos que o SINTEAC entrará de recesso a partir do dia 21/12/2021, retornando às atividades no
dia 03/01/2022. Tenham todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
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Deu na imprensa em 2021...

Sindicato pede prioridade para vacinar
trabalhadores do Cemitério Municipal

(Jornal Tribuna de Minas, 24/02/2021)
  “O Sindicato dos Trabalhadores em Em-
presas de Asseio, Conservação e Limpeza 
Urbana de Juiz de Fora e Região (Sinteac) 

solicitou à Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) 
prioridade para os 38 funcionários do Ce-
mitério Municipal na vacinação contra o 

coronavírus. Entre eles estão 14 coveiros, 
seis porteiros, além de trabalhadores da 
limpeza e do setor administrativo”.

  Criar canais de comunica-
ção eficazes dentro da em-
presa; desenvolver espaço 
de confiança e diálogo; 
incluir o tema do assédio 
moral na CIPA; inserir o 
assunto em treinamentos, 
palestras e cursos da em-

presa; negociar com os sin-
dicatos da categoria cláusu-
las sociais nas convenções 
coletivas que previnam o 
assédio moral; zelar para 
que todas as atribuições de 
cada servidor, das chefias, 
e das equipes estejam dis-

ciplinadas; criar códigos 
de conduta ou manuais de 
ética. 

(Texto retirado da 
cartilha do MPT: 
Assédio Moral – 

Perguntas e Respostas)

Trabalhador, fique de olho!

Assédio Moral no trabalho
O que é?
  É qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude) que atente, por sua repetição ou sis-
tematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou 
degradando o clima de trabalho.
                                                                                                                 (HIRIGOYEN, Marie-France, 2002, p.17)

  Sobrecarregar de novas tarefas; 
contestar, a todo momento, as de-
cisões da vítima; passar tarefas 
humilhantes;  criar apelidos depre-
ciativos; ameaçar com demissão 
constantemente; falar com o empre-
gado aos gritos; Ignorar a presença 
do assediado; isolar fisicamente o 
trabalhador no ambiente de traba-
lho;  delegar tarefas e metas impos-
síveis de serem cumpridas; limitar o 
tempo de ida ao banheiro.

Exemplos de 
práticas de assédio 
moral no trabalho

Como provar o assédio moral?!

Como as empresas podem prevenir o assédio moral?

 Por meio de bilhetes, cartas, mensagens ele-
trônicas, e-mails, documentos, áudios e vídeos, 
registros de ocorrências em canais internos da 
empresa ou órgãos públicos. Também é pos-

sível provar por meio de ligações telefônicas 
ou registros em redes sociais (Facebook, Ins-
tagram, WhatsApp e outros...) e testemunhas 
que tenham conhecimento dos fatos.

Assembleia de campanha salarial 2022

SALARIAL 2022
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presidente do SINTEAC, Sér-
gio Félix, participou do Seminá-
rio “O PODER DE UMA BOA 
GOVERNANÇA PARA A RE-
CUPERAÇÃO DO MERCADO 
DE TRABALHO”, realizado na 
cidade de Belo Horizonte/MG, no 
auditório do Ministério Público 
do Trabalho. No encontro foram 
debatidos temas importantes, com 
o objetivo de dialogar com as en-
tidades sindicais acerca de suas 
atuações sociais e transformado-
ras, capazes de assegurar às ca-
tegorias representadas melhores 
condições trabalhistas, principal-
mente no mundo pós-pandemia. 
No evento, o presidente tam-
bém esteve presente na palestra 
ministrada pelo Deputado Fede-
ral Marcelo Freitas (PSL-MG) 
sobre desoneração de folha de 
pagamento, da qual fez parte da 
mesa de honra, além de partici-
par das reuniões de negociação 
coletiva com o SINDILURB e 
SEAC, sindicatos patronais da 
limpeza urbana e do asseio e 
conservação, respectivamente. 
Já começamos a debater pautas 
importantes para as próximas 
convenções coletivas. Além dis-
so, Sérgio participou da cerimô-
nia do lançamento do livro “Da 
governança à esperança”, de au-
toria do ministro João Augusto 
Ribeiro Nardes, do Tribunal de 
contas da união-TCU, realizada 
na sede do Ministério Público do 
Trabalho.

Agenda em BrasíliaCursos Sinteac 2021
presidente do SINTEAC, Sérgio 
Félix, esteve recentemente em Bra-
sília para tratar de pautas importan-
tes. Inicialmente, pela manhã, este-
ve na Câmara dos Deputados, onde 
tratou de pautas políticas e sociais, 
além de questões trabalhistas, como 
a proposta de retomada da PL 242/ 
2013 do Senado. A proposta de Lei 
objetiva levar o ônus do pagamen-
to do vale transporte apenas para 
empregador, tirando o desconto de 
6% por parte do empregado. Além 
disso, foi levada a proposição de um 
Projeto de Lei que complemente a 
Lei 12.740, de 08 de Dezembro de 
2012, no intuito de abrangermos as 
atividades de porteiros e vigias no 
relatado no Artigo 193, inciso II da 
CLT, como atividade que exija o 

adicional de periculosidade.
  Na parte da tarde, no Ministério do 
Trabalho, Emprego e Previdência 
o presidente do SINTEAC, Sérgio 
Félix, teve uma audiência com o 
Ministro Onyx Lorenzoni para tratar 
de pautas sindicais importantes, tais 
como a volta da obrigatoriedade da 
homologação de rescisões no sindi-
cato, autonomia sindical e a questão 
do negociado sobre o legislado, além 
da proposta do adicional de pericu-
losidade para porteiros. Na reunião, 
Sérgio protocolou um ofício para o 
Ministro sobre essa pauta, além de 
reafirmar a questão da reforma no 
prédio na Gerência Regional do Tra-
balho e Emprego em Juiz de Fora.
  E, por último, o presidente se reuniu 
com o Deputado Federal e Presiden-
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Reunião com o Ministro 
Onyx Lorenzoni

Curso de Limpeza Hospitalar Seminário em Belo Horizonte
Presidente do SINTEAC visita

Associação Brasileira de Odontologia em Juiz de Fora

Diretoria do SINTEAC, sempre 
preocupada com a qualificação 
dos trabalhadores da categoria que 
representa, tem ofertado cursos e 
treinamentos em sua sede. Recente-

mente foram ministrados o curso de 
“Limpeza Hospitalar” que abarcou 
temas importantes como: Classifi-
cação das áreas hospitalares; tipos 
de limpeza; limpeza concorrente; 

coleta seletiva; programa 5 “s”, den-
tre outros; e o curso de “Agentes de 
Portaria” que abordou tópicos rele-
vantes para a formação de um bom 
profissional de portaria.

Telemedicina
s associados do SINTEAC 
têm aderido à mais nova 
modalidade de atendimen-
to médico ofertada pelo 
sindicato, a telemedicina. 
Sindicalizados e seus de-
pendentes são atendidos 
no conforto do seu lar e 
ainda podem ter acesso 
a medicamentos com até 
80% de desconto. A as-
sociada Lucimar Ribeiro 
deu o seu parecer sobre o 
atendimento: “eu gostei 
muito, pois estava pas-
sando muito mal e Deus 
mandou aquela médica 
que me medicou pronta-
mente. Eu gostei muito do 
atendimento... o serviço 
veio em boa hora, em que 
a gente não pode ficar indo 
em hospital; glórias a Deus 
por esta benção na vida 
dos sindicalizados.”

Presidente do SINTEAC, Sérgio Félix, visitou a 
sede da Associação Brasileira de Odontologia em 
Juiz de Fora ABO Regional Juiz de Fora. Sérgio, 
além de conhecer o museu da odontologia, con-
versou com o tesoureiro da entidade, Dr. Leandro 
Marques, e o gerente comercial, Davidson Rodri-
gues, sobre possíveis parcerias com a associação 
para atendimento aos associados do sindicato. De 
acordo com os representantes da ABO – JF, existe 
uma vasta gama de atendimentos odontológicos 
que podem ser realizados para os associados e 
seus dependentes.
  E você que ainda não se filiou, sindicalize-se! 
Faça parte de todos os benefícios que o SINTEAC 
oferece aos seus associados.

Visita ao museu da 
odontologia na ABO - JF

Tesoureiro da ABO - JF, Dr. 
Leandro Marques e Sérgio Félix

te do partido Republicanos em Minas Ge-
rais, Gilberto Abramo. Na ocasião, Sérgio 
e o Deputado puderam discorrer também 

sobre pautas sociais, políticas e principal-
mente trabalhistas, de suma importância 
para o povo brasileiro.

Reunião sobre tratativas 
da negociação coletiva

Presidente da FETHEMG Paulo 
Roberto, Deputado Federal Marcelo 
Freitas, Assessora sindical Zilmara 

Alencar e Sérgio Félix

Presidente do Sindiasseio, 
Leonardo Vitor, 

Sérgio Félix e o Secretário 
da UGT, Fabian Schetinni

Sérgio Félix ladeado do 
Ministro João Augusto Ribeiro 

Nardes na cerimônia de 
inauguração de seu livro

Curso de agentes de portaria
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