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 Sérgio Félix, juntamente com Ailton Rodrigues,
se reuniram, com Andréa Goreske e Nábia Cury
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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!

  O presidente do SINTEAC, Sér-
gio Félix, juntamente do Vice, 
Ailton Rodrigues, se reuniram, 
no dia 25 de Setembro, com a 
Secretária de Administração e 
Recursos Humanos, Andréa Go-
reske e a Gerente de Departa-
mento de Serviços Corporativos, 
Nábia Cury, para tratar de algu-
mas pendências e preocupações 
que envolvem os trabalhadores 
terceirizados do Município. 
Na pauta da reunião se discutiu 
sobre as inúmeras denúncias por 
parte dos trabalhadores no que 
tange ao descumprimento da le-
gislação trabalhista, a saber, rei-
terados atrasos no pagamento de 
salário; atraso no fornecimento 
do vale alimentação e forneci-

mento de vale transporte a menor 
para os funcionários. 
   As representantes do Município 
receberam o ofício por parte do 
Sindicato e estarão se reunindo 
com as secretarias competentes 
para discutir o caso. A Secretá-
ria ainda alertou para a situação 
financeira crítica do Município, 
porém garantiu que as verbas 
iniciais que fossem creditadas 
seriam incialmente designadas 
para pagamento de folha salarial 
e terceirizados.
Por último, Sérgio ainda cobrou 
maior fiscalização dos contratos 
terceirizados por parte da Prefei-
tura, no intuito de se evitar pro-
blemas trabalhistas que lesem os 
trabalhadores.

Mais um curso de “Agentes de 
Portaria” foi concluído no final do 
mês de Agosto! Os alunos mais uma 
vez parabenizaram a iniciativa do 
Sindicato em poder promover um 
curso ministrado pelo experiente 

professor da Polícia Militar, Tenente 
Daniel Gonçalves, que agrega gran-
des conhecimentos sobre a área.

O associado Edson Martins ale-
gou que o curso foi ótimo, gerou 
novos aprendizados e os alunos 

puderam entender muito mais so-
bre diversos temas que envolvem 
a atividade de portaria e vigia. A 
aluna Conceição Aparecida Gon-
çalves agradeceu o Presidente 
Sérgio Félix pela preocupação da 

capacitação de seus representados, 
além de citar toda a experiência do 
Professor Daniel.

Fiquem atentos para as chama-
das dos próximos cursos, que serão 
postados em nossas redes sociais.

Cursos de qualificação

Reunião com a 
prefeitura de Juiz 
de Fora para tratar 
dos terceirizados

Demanda em prol 
dos porteiros é 
levada à Brasília

Sérgio Félix, 
esteve presente 
no gabinete 
do Deputado 
Federal 
Charlles 
Evangelista

o último dia 02 de Setem-
bro, o Presidente do SIN-
TEAC, Sérgio Félix, este-
ve presente no gabinete do 
Deputado Federal Charlles 
Evangelista. O objetivo 
do encontro foi para que 
Serginho apresentasse ao 
Deputado uma proposta 
de implementação de um 
Projeto de Lei que comple-
mente a Lei 12.740, de 8 
de Dezembro de 2012, no 
intuito de abranger as ativi-
dades de porteiros e vigias 

no Artigo 193, inciso II da 
CLT, que diz respeito ao 
adicional de periculosida-
de. Hoje, a lei abrange so-
mente os vigilantes.
  Para Sérgio, “o SINTEAC 
trava essa luta por enten-
der que esses profissionais 
também estão expostos a 
roubos ou outras espécies 
de violência física nas suas 
atividades profissionais, fa-
zendo jus assim ao devido 
adicional”.
  “Precisamos desta inclu-

são na legislação. Não há 
diferenças entre eles no 
que se refere aos riscos 
assumidos no exercício de 
uma ou outra função”, re-
lembra Sérgio.
  O Deputado, por também 
entender que os trabalha-
dores da categoria fazem 
jus ao adicional, uma vez 
que passam pelos mesmos 
perigos, se comprometeu 
a levar proposta ao Con-
gresso e dará o retorno à 
entidade.

N
Áurea Maria Romualdo 
Pereira - Ganhou o segundo 
microondas
É uma sensação muito boa 
ganhar esse prémio. Já é a 
segunda vez consecutiva que sou 
sorteada. Ano passado eu ganhei 
uma churrasqueira elétrica. Estou 
com sorte! Vou vir na festa todos 
os anos! 

Diego Aurelio Xavier - Ganhou 
uma TV
Eu não sei nem explicar o que 
estou sentindo. A gente vem para 
uma festa curtir e encontrar os 
amigos, e sai com um prêmio 
maravilhoso desses. Eu estava 
esperando a Black Friday para 
comprar uma televisão e acabei 
de ganhar. É surreal! 

Karla Andreia do Nascimento 
- Ganhou o último cheque de 
R$500
Eu resumo esse prêmio a apenas 
um sentimento: gratidão à Deus! 

Vencedores do sorteio

Mais sobre a festa

*Confira as demais fotos na nossa página do Facebook.
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  O sindicalizado Andersom 
Luiz Lima Souza já começou 
a aproveitar os benefícios da 
parceria do SINTEAC com o 
Clube dos Amigos, o qual sema-
nalmente frequenta para jogar a 
famosa “pelada” entre os ami-
gos. Para o Associado, a nova 
parceria propiciou a todos os só-
cios melhor acesso ao lazer e a 

momentos de confraternização.
  “Queria agradecer ao sin-

dicato, primeiramente com os 
benefícios que a gente tem, 
pela consulta; A gente marca, 
não tem falha e é sempre rápi-
do! O futebol também é bem 
atrativo; O sindicalizado não 
paga e os demais do grupo pa-
gam apenas um valor simbóli-

co para o uso da quadra, além 
dos campeonatos internos que 
podemos participar também. 
O clube ainda nos disponibili-
za a área da cozinha, churras-
queira e espaço para fazermos 
aniversários sem pagar nada, 
apenas realizar agendamento 
prévio.” Pontuou Andersom.

  E você, caro amigo asso-

ciado, já fez sua carteirinha do 
Clube? Não perca a oportunida-
de de adquirir a carteira da Carta 
Branca, na anuidade de R$15,00 
por pessoa, que além de dar o 
acesso ao Clube dos Amigos, 
possibilita aos associados e aos 
dependentes descontos numa 
vasta gama de estabelecimentos 
de variados ramos.

Festa comemorativa do Sinteac 
reforça importância da união 

Novos benfícios começam a 
                  ser aprovados pelos associados

Tradicional confraternização reúne associados para celebrar 12 anos do Sindicato

Caroline Marino
Repórter

  Uma boa confraternização só é possí-
vel quando compartilhada com pessoas 
queridas, e isso não faltou na festa come-
morativa do Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Asseio, Conservação e 
Limpeza Urbana de Juiz de Fora e Re-
gião (Sinteac). Foram mais de 600 par-
ticipantes que celebraram juntos os 12 
anos de Sinteac, provando que alegria e 
união são essenciais para uma categoria 
forte. 
  A tradicional festa, organizada anualmen-
te, aconteceu na última sexta-feira, 20 de 
setembro, no Cascatinha Country Club, 
em Juiz de Fora, e foi marcada por mú-
sica ao vivo, um excelente buffet e muita 
diversão, sem deixar de lado a representa-
tividade e a luta por direitos, sem as quais o 
evento não seria possível.  Durante mais de 
cinco horas os participantes aproveitaram 
na presença de amigos e familiares.
   “É o dinheiro do trabalhador sendo 
investido em prol do trabalhador. Mes-
mo com os ataques que o movimento 
sindical vem sofrendo, estamos firmes 
no propósito de apoiar a classe trabalha-
dora”, enfatiza Sérgio Félix, presidente 
do Sinteac, durante discurso. De acordo 
com Sérgio, a festa é um dos compromis-
sos do sindicato. “É um momento muito 
importante de união e descontração para 
aqueles que, praticamente, são invisíveis 
no mercado de trabalho”. 

Alegria e união

stiveram presentes na festa represen-
tantes de diversos setores da sociedade, 
autoridades de Juiz de Fora e os traba-
lhadores associados, que aproveitaram 
o momento para rever amigos e des-
cansar. Para o DEPUTADO FEDE-
RAL CHARLLES EVANGELISTA, 
foi muito bom ver as pessoas compar-
tilhando sorrisos e descontração. “A 
gente sabe que no dia a dia enfrenta-
mos diversos problemas, mas também 
precisamos de festa, confraternização e 
alegria. Parabenizo o sindicato por nos 
proporcionar essa noite maravilhosa”. 

diretor do Centro de Remaneja-
mento do Sistema Prisional de Juiz 
de Fora (Ceresp), ALEXANDRE 
DA CUNHA SILVA, também este-
ve presente e ressaltou a importân-
cia de momentos de confraterniza-
ção para o fortalecimento da classe 
trabalhadora. “Um sindicato forte 
não visa apenas garantir os direitos, 
mas visa também criar a expres-
são da classe perante a sociedade. 
O Sinteac, na figura do presidente 
Sérgio Félix, vem desempenhando 
essa função perfeitamente bem”. 

egundo a DEPUTADA ESTADUAL 
DELEGADA SHEILA, a ocasião re-
presentou a celebração de um ano de 
muito trabalho e dedicação. “Essa festa 
é de extrema importância para unir a 
classe trabalhadora, mas também para 
os trabalhadores descansarem e se di-
vertirem. Estamos aqui comemorando 
mais um ano de muito trabalho, luta e 
dedicação. Porque são essas pessoas 
que realmente fazem nosso país girar”. 
Os Deputados ainda não deixaram de 
reafirmar o compromisso com a classe 
trabalhadora de asseio e conservação. 

iversas atrações para toda família, como 
uma banda que animou os convidados e 
um cardápio muito especial e variado, 
além do bar de drinks. A RECEPCIO-
NISTA ALCIMERI ERENICE DIAS 
SANTOS, conta que participou da festa 
pela primeira vez e aproveitou o momen-
to para agradecer o apoio do Sinteac. “Eu 
passei por um processo de tratamento de 
um câncer e tive um suporte muito gran-
de do sindicato, pois os associados têm 
direito a um plano de saúde que me dá 
grandes condições e me atende muito 
bem. Isso me deixa muito feliz.

E

O empresário WILSON RE-
ZATO também parabenizou 
a iniciativa e a festa. “A Reza-
to constrói prédios e prédio é 
lugar de gente. A gente faz as 
obras, mas precisamos do por-
teiro, da limpeza, da conserva-
ção e de todo o aparato de pes-
soas que são essenciais para o 
bom andamento da sociedade. 
Estar aqui hoje, vendo todos 
felizes e comemorando, nos 
dá a certeza que Juiz de Fora é 
a nossa paixão”.

O

S D

Aurora Souza de Alencar - Esposa de 
associado Miguel Ângelo Pimentel
Está tudo maravilhoso. Esse já é o 
terceiro ano que eu venho e sempre acho 
tudo perfeito. É o momento da gente se 
encontrar e rever os amigos, porque o dia a 
dia é sempre muito corrido. 

Cleidi dos Santos Reis -
Auxiliar de Pesquisa
A festa foi muito bem organizada, está 
maravilhosa. O Sérgio Felix e a equipe 
estão de parabéns. Momentos assim 
ajudam na união dos funcionários.

Alcimeri Erenice Dias Santos - 
Recepcionista
Eu presto serviço para a prefeitura há 
20 anos e é a primeira vez que venho na 
festa. Estou achando tudo muito bonito e 
de grande valor. Só tenho a agradecer ao 
Sinteac. 

O Sinteac realizou, ainda, 
um sorteio entre os associa-
dos presentes na festa. Os 
prêmios foram variados e 
contemplaram muitas pes-
soas que ganharam desde 
cafeteira elétrica e micro
-ondas, até Smart TV e che-
ques de R$500,00.


