
SINTEAC SEGUE NA LUTA
O cenário político e econômico do 

nosso país não tem sido favorável ao 
trabalhador.

Nossa população segue sem ter seus 
direitos respeitados. Mas, o SINTEAC 
continua fi rme na luta pelo progres-

so dos trabalhadores da categoria de 
asseio, conservação, limpeza urbana, 
recursos humanos, serviço temporá-
rio, mão de obra especializada e não-
-especializada e áreas verdes de Juiz 
de Fora e região. 

Temos ido aos postos de serviço, ou-
vindo as principais demandas dos tra-
balhadores. Nosso sindicato continua 
prestando seus serviços de modo efe-
tivo, garantindo direitos previstos na 
Convenção Coletiva de Trabalho 
e na Legislação Trabalhis-
ta, tão mutável nos dias 
atuais.



Também tem sido missão do 
SINTEAC proporcionar um exce-
lente programa de saúde a seus 
associados e familiares. 

Também já foi garantido o pa-
gamento no valor próximo de 
R$ 370 mil de repasses aos re-
clamantes de verbas rescisórias, 
multas e demais reclamatórias. 

Só de janeiro a maio deste ano, fo-
ram movidas em torno de 250 ações 
trabalhistas pelo sindicato, entre in-
dividuais e coletivas. Outras 40 me-
diações foram realizadas no Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE) e 
Ministério Público do Trabalho (MPT). 

Na área da saúde, foram 2.500 guias 
de consultas, 800 exames laboratoriais
e de desconto para os demais convênios, 
emitidas aos associados. 

Outra grande celebração são as 
parcerias que foram efetivadas em 
benefício aos trabalhadores associa-
dos, como com a Associação Brasi-
leira de Odontologia (ABO/JF) que 
garante atendimento odontológi-
co com desconto. 



E os apaixonados pelas Artes 
Marciais podem se benefi ciar com 
mensalidades mais baratas na Es-
cola de Muay Thai União da Luta e 
Centro de Treinamento Lions Fight.

E, junho começou no Sinteac com 
descompatibilização de Sérgio Fé-
lix da presidência. Ele começa um 
novo desafi o em sua vida. Em seu 
discurso informou que quem o co-
nhece sabe que não foge da luta. 
Afi nal não consegue olhar para um 

problema e fi car de braços cruzados.
Sabe que pode fazer mais. “Saio do 
sindicato, mas jamais do lado do tra-
balhador! É por você trabalhador que 
estou assumindo esta nova caminha-
da”, afi rmou.

Com o Sport Clube JF foi assinada uma 
parceria em que os associados e seus de-
pendentes têm oportunidade de usufruir do 
uso das dependências do clube, bem como 
todos os serviços ofertados, como Escolinha 
de Futebol, Academia de Ginástica, Nata-
ção, dentre outros, com desconto. 

E o mês de junho chega com a 
oferta do SINTEAC de curso de Se-
cretariado e Recepção. São 20 horas 
aulas, com certifi cado e gratuito a to-
dos os trabalhadores da categoria.

Saiba mais acessando nossas redes sociais!
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