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Comando G8 Serviços

Dinâmica

Sul Serviços Zeladoria

Life Work
A empresa LIFE WORK SERVICOS ESPE-
CIALIZADOS LTDA que presta serviços para 
a Caixa Econômica Federal se recusou a reali-
zar as homologações dos termos de rescisão de 
contrato de seus funcionários conforme rege a 
Convenção Coletiva de Trabalho vigente, in-
clusive não comparecendo à mediação convo-
cada pela entidade junto ao Ministério do Tra-

balho. Diante de total pouco caso da empresa e 
do tomador de serviços com os colaboradores, 
o Sindicato se dirigiu às agências da Caixa, 
conversando diretamente com os trabalhado-
res, onde ajuizou ação trabalhista de cumpri-
mento para que a empresa realize todas as res-
cisões no sindicato, sob pena de multa em caso 
de descumprimento e deferimento do Juiz.

 SINTEAC EM AÇÃO!
Os tempos estão difíceis, e as lutas 
são grandes, porém o SINTEAC 
continua atuando em prol dos tra-
balhadores da categoria. Nos últi-

mos meses, o setor jurídico da en-
tidade, através de mediações por 
videoconferência com a Gerência 
Regional do Trabalho e Emprego 

de Juiz de Fora/MG tem procu-
rado sanar todas as demandas e 
denúncias apresentadas por seus 
representados. Além do mais, os 

processos judiciais ajuizados pelo 
Sindicato na Justiça do Trabalho 
também continuam em anda-
mento. Confira alguns dos casos:O

A empresa foi chamada em reunião devido 
denúncias de irregularidades trabalhistas com 
relação a escala praticada pelos seus vigias, 
pagamento de feriados e Domingos dobrados, 
desconto de faltas indevidas, bem como o 

descumprimento da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2020 no que tange a readequação 
salarial e benefícios. Na mediação, a empresa 
reconheceu o equívoco em relação ao ins-
trumento coletivo e alegou já ter sanado as 

pendências e readequado à CCT correta, bem 
como se comprometeu a pagar as possíveis 
diferenças não quitadas. Caso apresentem 
novas ocorrências, o sindicato irá tomar as 
medidas cabíveis.

Sollucionar
Conservação
e Limpeza
  Por descumprimento da Cláusula 12ª da 
CCT vigente, que diz respeito ao pagamen-
to do vale alimentação para os colabora-
dores que laboram na jornada de 6h/dia, a 
empresa Sollucionar Conservação e Lim-
peza foi convocada para mediação no Mi-
nistério do Trabalho. Na reunião, relatou o 
representante da empresa o equívoco e se 
comprometeu a fazer um levantamento dos 
trabalhadores abrangidos e regularizaria 
imediatamente a pendência. 
  ATENÇÃO!!! Caros trabalhadores, caso a 
conservadora não regularize a situação de 
pagamento do benefício de vale alimenta-
ção, bem como os valores atrasados, con-
forme estabelecido na Ata da reunião do 
Ministério do Trabalho, entrar em contato 
com o Sindicato por qualquer canal de co-
municação, sendo garantido o anonimato 
quando possível.

  A empresa Dinâmica Serviços, após finalizar o 
contrato de prestação de serviços dos recepcionis-
tas com a Prefeitura de Juiz de Fora, não quitou o 
pagamento da multa de 40% do montante rescisório 
de FGTS de alguns trabalhadores, descumprindo 
inclusive a proposta de acordo firmado no Ministé-
rio Público do Trabalho, com aval de Assembleia. 
Portanto, a entidade sindical, após convocação de 
mediação no MTE na qual a empresa forneceu os 
nomes e valores dos ex-colaboradores que ainda 
restavam serem pagos, ajuizou ação na Justiça do 
Trabalho, inclusive com intimação do Município, 
para que o restante das verbas seja quitado.

Muitos trabalhadores têm 
apresentado queixas contra a 
empresa Sul Serviços Zela-
doria, principalmente ao se-
rem desligados da empresa, 
quando sequer recebem seus 
depósitos de FGTS comple-
tos, muito menos a respec-
tiva multa dos 40% sob o 
montante do Fundo. Os tra-
balhadores têm procurado a 
entidade sindical e ajuizado 

ação trabalhista para recebe-
rem os seus direitos. Além do 
mais, a Sul Serviços também 
foi alvo de denúncias de bur-
lar os acordos de redução de 
jornada de trabalho previsto 
na Lei 14.020/20. Diversos 
trabalhadores alegam estar 
enquadrados na redução de 
jornada e consequente redu-
ção de salário e terem que 
cumprir jornada integral, fato 

que gera prejuízo financeiro 
para os mesmos e ao erário. 
Em mediação no Ministério 
do Trabalho, a empresa ale-
gou desconhecimento dos fa-
tos e que irá apurar e sanar a 
irregularidade. 

O SINTEAC continuará 
apurando os fatos e levará 

a denúncia em instâncias 
maiores, se necessário.

Cursos Sinteac
Mesmo em meio a um período de pande-
mia, o mercado de trabalho não para e as 
exigências por qualificação do trabalha-
dor se tornam cada vez mais necessárias. 
Pensando nisso, o SINTEAC firmou uma 
parceria com a empresa FAG GESTÃO E 
ASSESSORIA EM LIMPEZA LTDA para 
realização de curso de treinamento nas 
áreas de limpeza em condomínios, limpeza 
industrial e hospitalar. O objetivo do curso 
é fornecer um treinamento teórico e prá-

tico de qualidade ao trabalhador da cate-
goria abordando temas importantes como: 
a valorização do profissional de limpeza; 
manuseio e acondicionamento de produ-
tos químicos; coleta seletiva; processos de 
limpeza; limpeza de galpões; limpeza de 
fachadas, dentre outros.

Fique atento nas redes sociais do 
SINTEAC onde postaremos a data de 
abertura da turma. Não fique de fora!

Terceirizados da Prefeitura
de Juiz de Fora 

omo é de conhecimento de todos, a Lei 
14.020/20 que estipula os acordos de 
suspensão e redução do contrato de tra-
balho, durante o período de pandemia do 
Novo Coronavírus, prevê no seu artigo 
8º que os colaboradores devem perma-
necer recebendo todos os benefícios 
durante esse período. Porém ainda está 
havendo um grande imbróglio quanto ao 
pagamento deste benefício para os cola-
boradores que prestam serviços para as 
Escolas Municipais de Juiz de Fora.  A 
empresa PRM Serviços, prestadora de 
serviços de cozinheira e auxiliar de co-
zinha, quitou parte dos meses do benefí-
cio, porém não conseguiu quitar tanto o 
pagamento do benefício, quanto o abono 
de 30% do salário do último mês de sus-
pensão do contrato de trabalho, previsto 
no mesmo artigo 8º da Lei supracitada, 
alegando falta do repasse de verbas da 
Prefeitura de Juiz de Fora. Já a empresa 
Especialy Terceirização não realizou o 
pagamento do benefício do vale alimen-
tação de nenhum mês sequer da durante 
o período de suspensão do contrato de 
trabalho dos colaboradores da limpeza 
das Escolas.
  O SINTEAC realizou diversas reuniões 
no Ministério do Trabalho e Emprego, 
no Ministério Público do Trabalho, bem 
como com os próprios representantes da 
Prefeitura, por intermédio do Vereador 
Júlio Obama Jr., com o Secretário de 
Governo, para sanar ambas as questões 
o mais rápido possível. Contudo, apesar 
de parecer favorável da parecerista con-
tábil do caso, a Gerente do Departamen-
to de Procuradoria Consultiva, Fabiana 
Rôllo, em ofício para o Procurador-Ge-
ral, Edgard Souza, entendeu por bem dar 
um parecer desfavorável ao trabalhador, 
sugerindo o não pagamento do benefício 
do vale alimentação, o que demonstra 
um posicionamento de total desumani-
dade e desrespeito com os trabalhadores 
da categoria.   

Reunião com Júlio Obama Jr. para 
discutir sobre o pagamento do vale 
alimentação da Especialy e PRM Serviços

Mediação no Ministério 
do Trabalho com a 
empresa PRM Serviços

Audiência com Secretário de governo 
municipal para discutir sobre os 
terceirizados das Escolas Municipais

C

Diante disso, 
o sindicato já 
ajuizou ação 

na Justiça 
do Trabalho 

para 
resguardar 

os direitos dos 
trabalhadores 
terceirizados!
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Pauta para o Executivo
  O presidente em exercício do SINTEAC, Ailton 
Rodrigues, esteve no Gabinete da Deputada Esta-
dual, Delegada Sheila, pré-candidata à Prefeitura 
de Juiz de Fora, protocolando um ofício contendo 
uma pauta de demandas para inclusão no Plano de 
Governo para pleito ao Executivo do Município 
de Juiz de Fora, tendo em vista que a Prefeitura é 
o maior tomador de serviços terceirizados da re-
gião e os inúmeros problemas que a categoria vem 
atravessando são muitos. O objetivo é justamente 
propor maior efetividade ao Executivo Municipal 
principalmente nos trâmites licitatórios e admi-
nistrativos. 
  Será encaminhado também aos demais candidatos 
solicitantes esse ofício como carta compromisso.

Por força da legisla-
ção eleitoral vigente, 
Sérgio Félix se licen-
ciou da Presidência 
do SINTEAC no úl-
timo dia 03 de Junho 
para disputar uma ca-
deira como Vereador 
do município de Juiz 
de Fora. O presidente 
em exercício da enti-
dade passa a ser o até 
então Vice-Presiden-
te, Ailton Rodrigues 
da Silva. 
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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! 

Eleições 2020

a tarde do dia 25 de Agosto, o Pre-
sidente em exercício do SINTE-
AC, Ailton Rodrigues, e a advo-
gada da entidade, Dra. Cristiane 
Fernandes, estiveram em audiên-
cia, através de videoconferência, 
com o Reitor da UFJF, professor 
Marcus David, para discutir algu-
mas pautas sobre os colaboradores 
terceirizados que prestam serviços 
para a Instituição. Na reunião fo-
ram discutidos acerca dos con-
tratos de redução e suspensão de 
jornada dos colaboradores, bem 
como trabalho de home office, 
com a conversa sempre perme-
ando sobre a manutenção do em-
prego, evitando qualquer tipo de 
corte de funcionários. No mais, a 
entidade sindical enfatizou sobre 
a demanda ocorrida no ano passa-

do acerca do Centro de Vivência 
a ser instaurado no Campus da 
Universidade para melhor aten-
der aos trabalhadores. O Reitor se 
posicionou de maneira favorável 
aos servidores terceirizados, dado 
o reconhecimento ao trabalho que 
desempenham para o funciona-
mento e manutenção da Institui-
ção, e comunicou que estará aten-
to a todos os trâmites e continuará 
as tratativas para a instauração do 
Centro de atendimento ao traba-
lhador terceirizado.
A Diretoria do SINTEAC reafirma 
o compromisso de representação 
e atendimento aos colaboradores 
terceirizados de sua categoria que 
prestam serviços para a Univer-
sidade, estando sempre atenta às 
demandas encaminhadas.

Reunião com o Reitor da UFJF 

Audiência com o Magnífico Reitor da UFJF

Ailton Rodrigues e Delegada Sheila

Ailton Rodrigues ladeado de Sérgio Felix

Novidades no programa de Assistência 
a Saúde para os Associados!

 programa de saúde oferecido 
aos associados do SINTEAC 
é fruto de uma grande luta, 
onde as conquistas foram al-
cançadas através das Conven-
ções Coletivas de Trabalho 
firmadas pela Diretoria do 
sindicato. Hoje, por apenas 

R$82,00/ mensais, há uma 
gama de serviços ao qual os 
sindicalizados e seus depen-
dentes têm acesso, e além do 
mais, os diretores do SIN-
TEAC têm buscado cada vez 
mais benefícios para ofertar 
aos seus sócios. 

Para a realização dos exames e procedimentos, o 
associado deverá primeiramente entrar em contato 

com a secretaria do SINTEAC, através do número de 
Whatsapp (32) 98859-6954, para ver a 

disponibilidade e gerar a guia.

Adiamento da Festa 2020

O
Confira:

Confira as especialidades médicas 
que temos em nosso programa: 

- Alergista  
- Angiologista 
- Clínico Geral 
- Cardiologia 
- Cirurgião Geral 
- Cirurgião Plástico   
- Dermatologia    
- Endocrinologia   
- Fonoaudiologia   
- Gastroenterologia 
- Geriatria   
- Ginecologia 
- Infectologia 
- Nefrologista   
- Neurologia
- Nutrição 
- Oftalmologia  
- Ortopedia 
- Otorrinolaringologia 
- Pediatria    
- Psicologia   
- Psiquiatria   
- Urologia   

- Eletrocardiograma 
- Preventivo 
- Lavagem de ouvido 
– Timpanometria 
– Teste ergométrico  
- MAPA  - HOLTER
- Ecogardiograma

A Diretoria do 
SINTEAC também 
oferece descontos em 
vários outros pro-
cedimentos médicos 
através das clínicas 
conveniadas, como 
exame de endoscopia, 
ressonância magné-
tica e tomografia, 
inserção de DIU, 
dentre outros.

Infelizmente devido a pandemia do novo Coronavirus e as de-
terminações das autoridades sanitárias, a nossa tradicional festa 
anual para os trabalhadores associados do SINTEAC está can-
celada neste ano. Mas já está programado o evento para o mês 
de setembro de 2021, no Centro de Eventos Terrazzo, que tam-
bém contará com o delicioso buffet, muita música e sorteio de 
brindes para os sindicalizados! Fique atento ao período de con-
firmação de presença na festa no próximo ano. Nos vemos lá!!

Associado passa por 
situação inusitada e

 recebe Auxílio Natalidade
O associado Leandro Franco de 
Souza passou por uma situação 
um tanto quanto excêntrica no 
último mês. O sindicalizado teve 
que realizar em sua própria casa 
o parto do seu filho! O porteiro 
que agora ficou conhecido como 
“Papai Parteiro” agradeceu à Di-
retoria do SINTEAC pelo rece-
bimento do Auxílio Natalidade, 
benefício ofertado a todo sócio 
ou cônjuge do sócio em caso de 
nascimento de seu filho(a) para 

dar um suporte financeiro no pri-
meiro mês da criança: “ Venho 
aqui para agradecer ao sindicato 
pela força e ajuda nesse momen-
to especial em minha vida e de 
minha família, com o nascimen-
to do meu filho, por minhas pró-
prias mãos, na minha casa. O sin-
dicato me ajudou muito com essa 
ajuda de custo! Muito obrigado 
mesmo, não esperava receber o 
dinheiro e vocês me ajudaram 
bastante.”   

Porteiro 
Leandro 
Franco e 
o bebê

Especialy é condenada por descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho
  Muitas empresas que prestam ser-
viços de asseio e conservação não 
têm observado o que está previsto na 
Cláusula 17ª da Convenção da cate-
goria que diz respeito a homologa-
ção dos termos de rescisão de contra-

to de trabalho na sede do Sindicato. 
A CCT é clara ao dizer que todas as 
rescisões deverão ser homologadas 
no sindicato. No processo 0011215-
59.2019.5.03.0143 ajuizado na Jus-
tiça do Trabalho pelo SINTEAC, 

a empresa que presta serviços de 
limpeza nas escolas municipais, Es-
pecialy Terceirização, foi condenada 
na obrigatoriedade de realizar as ho-
mologações dos Termos de   Resci-
são de Contrato, acertos rescisórios, 

na entidade sindical, sendo condena-
da ainda ao pagamento de multa por 
rescisão não realizada na entidade.
  Portanto, trabalhador, fique atento! 
Exija que a sua rescisão seja feita no 
sindicato.
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