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SINTEAC firma convênio com a clínica TCR

O presidente do Sinteac, Ségio Félix, e o diretor da FETHEMG, Sérgio Ribeiro, juntamente com os diretores da 
clínica TCR, Sílvio de Oliveira Afonso e Arthur Ignácio de Araújo, assinam contrato.

    O sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Juizde 
Fora – SINTEAC firmou convênio com a clínica de exames TCR - Diagnóstico por imagem.

  Na tarde do dia 21/01/2014, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 
Asseio,Conservação e Limpeza Urbana de Juiz de Fora – MG (SINTEAC), Sérgio Félix e o Diretor 
daFederação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de Minas Gerais 
(FETHEMG)na área na de Asseio, Conservação, e Similares e de Condomínios, Edifícios e Similares, 
Sérgio Ribeiro, estiveram na unidade matriz da clínica , onde assinaram contrato de prestação de 
serviços de exames de imagem para os colaboradores sindicalizados.

   Os exames disponibilizados pela clínica serão os 
mesmos que já foram oferecidos anteriormente: USG, 
Raio X e Mamografia.

    Para marcar um exame, o colaborador sindicalizado, 
precisará pré-agendar na sede do sindicato, 
pessoalmente ou por telefone, depois disto levar até o 
Sinteac o pedido do exame em mãos e retirar sua guia 
para a marcação.

   A TCR é uma das maiores e melhores clínicas em 
diagnósticos de Minas Gerais e sua sede é bem 
próxima ao Sindicato, na Av. Rio Branco - 3290. Sede da TCR, próxima ao Sindicato



Trabalho do SINTEAC é reconhecido pela
FENASCON.

   O trabalho que tem sido realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, Conservação e 
Limpeza Urbana de Juiz de Fora foi reconhecido pela FENASCON -Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Ubana, Ambiental e Áreas Verdes .
A página 9 da 5ª edição do Informativo da entidade sindical é dedicada às notícias do SINTEAC.

Página dedicada ao Sinteac no informativo da FENASCON



E mais...

No último dia 23 de Janeiro, o SINTEAC 
O Sindicato protocolou no Ministério de protocolou na Gerência do Trabalho e 
Trabalho e Emprego o pedido de mediação Emprego o pedido de mediação solicitando a 
convocando a empresa Sul Serviços presença dos representantes da empresa 
Utilitários Ltda. Os motivos para reunião Terceiriza Serviços Ltda. O motivo foi 
foram: O não pagamento das Intrajornadas e estabelecer Aviso Prévio com data retroativa 
não cumprimento da Súmula 444 do TST, que de 30/12/2013 e término 02/02/2014, sendo 
refere-se ao pagamento em dobro nos feriados que somente na data de 20/01/2014 os 
para os colaboradores que trabalham na escala colaboradores foram notificados, obrigando-
12x36. os a assinar com data retroativa.

O Sindicato denunciou a empresa no 
Ministério do Trabalho e Emprego pelas 
diversas irregularidades, entre elas, o não 
pagamento aos trabalhadores e falta de 
assinatura na CTPS.

O Sindicato protocolou pedido de mediação 
na Gerência do Trabalho e Emprego 
solicitando a presença da empresa e diversos 
tomadores de serviços, no qual a empresa tem 
contrato, pelo motivo de atrasos constantes em 
pagamento e demais benefícios.

A direção do SINTEAC esclarece que a 
empresa encontra-se em dia com o pagamento 
e  demais  benef íc ios  com os  seus  
colaboradores, e na manifestação realizada em 
dezembro de 2013, na Universidade Federal 
de Juiz de Fora, os trabalhadores da PH 
participaram como solidários aos demais 
trabalhadores que prestam serviços na UFJF e 
não em repúdio à PH.

O Sindicato denunciou a empresa no 
Ministério do Trabalho e Emprego pelas 
diversas irregularidades que vem cometendo 
na medição realizada no último dia 22/01.
Na Gerência do Trabalho e Emprego o 
representante da empresa, muito exaltado, 
alegou ser policial militar e chegou a 
fazerameaças ao presidente do Sinteac, o que 
fez constar em ata uma atitude que não cabe 
mais em movimentos sindicais.

No último dia 22/01/2014, a direção do 
SINTEAC recebeu o Procurador da empresa 
Classe A Administração e Serviços Ltda, 
Cairo Manuel de Oliveira, que presta serviços 
no CEAD/UFJF para tratar do término do 
contrato da empresa junto ao tomador de 
serviços.

Lembramos aos companheiros que o 
departamento jurídico do SINTEAC não 
cobra honorários para os trabalhadores que 
necessitam de assistência jurídica na área 
trabalhista.
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Sinteac fecha contrato com a Clínica CMI

   Visando oferecer um melhor atendimento médico 
aos seus associados e dependentes em 2014, o 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 
Asseio, Conservação e Limpeza Urbana - Sinteac, 
além de manter o contrato com a clínica Pronto 
Médico, firmou convênio com a Clínica de Medicina 
Integrada - CMI.

   Há 40 anos no mercado, a CMI é referência no
atendimento médico na cidade e região. Conta com 
um Corpo Clínico altamente qualificado e com 
profissionais especializados.

Além das especialidades médicas já oferecidas, 
com o novo contrato os colaboradores serão 
contemplados com mais seis, dentre as quais, 
são:
 
?Alergista
?Gastroenterologista
?Nutricionista
?Neurologista
?Otorrinolaringologia
?Proctologista

Ambas as clínicas estão situadas na Av. Rio Branco. A Clínica de Medicina Integrada - CMI está localizada na Av. 
Rio Branco, 3747. E a Pronto Médico, na Av. Rio Branco, 2879.

Associados do Sinteac poderão Revisão do saldo do FGTS para 
usufruir de atendimento jurídico contribuições entre os anos de 1999 e 

com preços reduzidos. 2013.

   Em razão do convênio firmado entre o Sinteac e o    Os trabalhadores que tiveram depósitos do FGTS 
Escritório GUILARDUCCI DE PAULA FGTS entre os anos de 1999 e 2013, tem o direito de ingressar 
Advogados Associados, os representados da classe em juízo buscando a revisão das quantias depositadas, 
poderão usufruir de atendimentos jurídicos de diversas o que poderá resultar no recebimento de importâncias 
áreas (Família, Contratos, Previdenciário, etc), em que variam entre 48% e 88% dos valores depositados.
escritório particular com preços reduzidos.   O Sinteac, em parceria com o Escritório 
   Ressalta-se que, assuntos trabalhistas continuarão GUILARDUCCI DE PAULA Advogados Associados, 
sendo atendidos gratuitamente na sede do sindicato. está garantindo aos seus associados condições 

facilitadas para entrar com o processo, através de 
Mais informações na sede do Sinteac, ou pelo honorários reduzidos e isenção de taxas.

telefone do Escritório GUILARDUCCI DE PAULA 
Advogados Associados: (32) 3083-1742. Mais informações no telefone: (32) 3083-1742.
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