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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE JUIZ DE FORA E REGIÃO/MG

 Mais uma vez o SINTEAC avançou nas 
negociações salariais, e os trabalhadores terão 
reajuste acima da inflação. O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) apurado em 
2014 foi de 6,34%, o que representa um ganho 
real de 2,66 índice, número superior a muitas 
outras categorias.  Para o presidente do 
SINTEAC, Sérgio Félix, o reajuste acima da 
inflação é fruto de um trabalho que vem 
ocorrendo durante todo o ano, junto à classe 
patronal. “Sabemos que temos ainda muito para 
alcançar, mas sem a participação efetiva dos 
trabalhadores nas assembleias, perde-se a força. 
Vamos continuar na busca constante para a 
garantia dos direitos dos trabalhadores”, declara 
Sérgio. A íntegra da Convenção Coletiva de 

Reajuste salarial varia de 9 a 16%

disposição de todos no site do SINTEAC (www.sinteacjf.com.br) ou na secretaria do sindicato. Lembramos aos 
companheiros que o pagamento de fevereiro deverá ser realizado já considerando aumento salarial. Caso a empresa 
não cumpra esta obrigação, denuncie ao sindicato para que possamos imediatamente tomar as medidas cabíveis.

 O ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, anunciou em 29 de dezembro de 2014 uma série de medidas 
provisórias que tornarão mais rigoroso o acesso da população a benefícios previdenciários. A previsão é que a 
alteração signifique uma economia de R$18 bilhões por ano. 
 A “minirreforma” prevê a triplicação do período de trabalho exigido para que o trabalhador peça pela 
primeira vez o seguro-desemprego. Se antes o trabalhador tinha acesso a este direito estando seis meses empregado, 
agora serão necessários 18 meses para poder garantir o seguro.  Para solicitar o benefício pela segunda vez, o 
trabalhador terá que ter trabalhado por 12 meses seguidos e, na terceira solicitação, o período de trabalho exigido 
continuará sendo de seis meses.
 Outra modificação importante se refere à pensão por morte. Será exigido um tempo mínimo de 24 meses de 
contribuição do segurado para que o dependente tenha direito aos recursos, prazo antes inexistente. O cálculo do 
valor a ser recebido também foi alterado: cônjuges jovens não receberão mais pensão vitalícia, o pagamento vai 
depender da expectativa de vida do beneficiário e a pensão não será mais paga integralmente, sendo calculado 50% 
do valor mais 10% por dependente. As novas regras, porém, não se aplicam a quem já recebe a pensão. 
 O Governo limitará ainda o abono salarial, tendo direito ao benefício apenas trabalhadores que exerçam a 
atividade por no mínimo seis meses. Em relação ao auxílio doença, o trabalhador deverá ficar afastado pelo menos 30 
dias do emprego para que a responsabilidade pelo pagamento passe do empregador para o INSS. Além disso, será 
estabelecido um teto para o valor do auxílio equivalente à média das últimas 12 contribuições.

Governo anuncia mudanças a benefícios previdenciários



 No período de 25 a 29 de Novembro, o 
presidente do SINTEAC esteve em Fortaleza para a 
participação no Congresso de dirigentes sindicais, 
promovido pela FENATEC/CONATEC. No evento, as 
autoridades e dirigentes sindicais destacaram a 
necessidade da união da classe trabalhadora para o 
avanço das conquistas salariais e melhores condições de 
trabalho. Na foto, Sérgio Félix e o deputado Federal 
Vicentinho, do PT-SP, que se dispôs a lutar por projetos 
em prol dos terceirizados na Câmara dos Deputados.

Conatec/Fenatec Sede

 No dia 15 de dezembro, o presidente do SINTEAC, 
Sérgio Félix, esteve em Belo Horizonte, onde recebeu das 
mãos do presidente da Fethemg, Paulo Roberto da Silva, 
as chaves da sala que será utilizada como sede de apoio do 
Sindicato. Para Sérgio Félix, a entrega do imóvel “é fruto 
do trabalho sério que a diretoria do SINTEAC vem 
realizando. Agradeço ao Paulo Roberto e à toda  diretoria 
da Fethemg pelo apoio que temos recebido dele em todos 
os momentos”. O momento pode ser conferido na foto 
acima. A sala está localizada na rua Halfeld, 828/1006. 

1º Quinta-feira – Confraternização Universal 
(feriado nacional). 

  4 Quinta-feira – Corpus Christi (feriado nacional).
13 Sábado – Santo Antônio (feriado municipal).

FERIADOS
2015

Janeiro

16 Segunda- feira – Véspera de Carnaval (ponto 
facultativo).
17 Terça-feira – Carnaval (feriado nacional).
18 Quarta-feira – Quarta-Feira de Cinzas (ponto 
facultativo).

1º Sexta-feira – Dia Mundial do Trabalho (feriado 
nacional).

Fevereiro

Abril
  3  Sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado nacional).
21 Terça-feira – Tiradentes (feriado nacional). 

Maio

 7 Segunda-feira – Independência do Brasil (feriado 
nacional).

12 Segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado 
nacional).
15 Domingo – Proclamação da República (feriado 
nacional).

Junho

Setembro

Outubro

Dezembro
24 Quinta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo).
25 Sexta-feira – Natal (feriado nacional).
31 Quinta-feira – Véspera de Ano Novo (ponto 
facultativo).



 Mais uma ação jurídica do SINTEAC bem 
sucedida em prol dos trabalhadores. Desta vez, os 
companheiros contemplados foram os ex-colaboradores 
da empresa CJF que laboravam na TV Integração. Em 
audiência realizada no último dia 0 4 de dezembro, na 
Primeira Vara do Trabalho, foi feito o acordo, onde todos 
os trabalhadores receberam todos os seus direitos. 

CJF/TV-Integração

 A Empresa de Brasília, que assumiu os serviços 
administrativos na UFJF no lugar da CLASSE – A, já 
começou a dar problemas, como atraso de pagamento, 
vale-transporte, vale-alimentação e não pagamento das 
contribuições referente ao sindicato. Já denunciamos a 
empresa na GRTE/JF. 

Capital

 A direção do SINTEAC  ajuizou ação trabalhista 
contra a empresa Liderança, que presta serviços para o 
Tr i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  M i n a s  G e r a i s ,  p o r 
descumprimento a Convenção Coletiva de Trabalho. A 
empresa reduziu o piso salarial dos colaboradores 
quando assumiu os serviços. A audiência será no dia 
19/01/2015, às 14h30, na Primeira Vara do Trabalho.

Liderança

 Os trabalhadores da empresa Terralimp foram 
contemplados em ação que o sindicato ajuizou na Justiça 
do Trabalho, por descumprimento à  CCT-2013.  A 
instituição não efetuou o repasse do reajuste salarial na 
data estabelecida na CCT e foi condenada pelo 
pagamento de juros e correção monetária, devidamente 
pago aos trabalhadores. A ação foi ajuizada em 2013, mas 
o pagamento foi liberado somente em 2014, após 
bloqueio de créditos da empresa junto ao tomador da 
Prefeitura de Juiz de Fora.

 Terralimp II

Reunião
 No dia 09 de janeiro, o presidente do SINTEAC, 
Sérgio Félix, se reuniu com os trabalhadores da MGS, 
que laboram no Hospital João Penido, em Juiz de Fora. O 
principal objetivo do encontro foi a aproximação com 
estes profissionais, uma vez que muitas denúncias 
chegam ao sindicato contra a empresa.

 Mais uma grande vitória: Os trabalhadores da 
empresa Remember, que prestavam serviços para o IF 
Sudeste, já podem ficar aliviados, pois o juízo da 3ª vara 
do trabalho de Juiz de Fora determinou que o dinheiro 
depositado nos autos da ação de consignação em 
pagamento seja liberado ao SINTEAC. O sindicado será 
o responsável por realizar o pagamento dos funcionários, 
segundo os termos da reunião realizada entre os 
trabalhadores e nossa instituição sobre o rateio dos 
valores existentes em juízo. Estamos apenas no aguardo 
da liberação destes valores para transferi-los aos seus 
titulares. 

Remember

Servilimp
 O SINTEAC comunica aos funcionários da 
Servilimp que podem ficar despreocupados, pois saiu a 
sentença da ação ajuizada em junho de 2014, na qual o 
juízo condenou a empresa a estornar (devolver) os 
valores descontados indevidamente, a título de 
adiantamento salarial não comprovados na ação. Foi 
proibida ainda a prática do desconto sem a devida 
comprovação do mesmo pelo trabalhador. Ou seja, a 
Servilimp está proibida de proceder ao desconto, sob 
título de adiantamento salarial, sem a devida autorização 
do funcionário. Portanto, trabalhador, FIQUE ATENTO, 
leia bem qualquer documento que irá assinar. 
 Cabe destacar que a sentença ainda não transitou 
em julgado, podendo a matéria ser revista pelos tribunais. 
Mas o Sindicato garante seu compromisso com o 
trabalhador, lutando até o fim para que a mesma seja 
mantida na íntegra. 

Insalubridade 
 O departamento jurídico do SINTEAC ajuizará 
ação trabalhista contra as empresas que não estão 
cumprindo o que determina a Súmula 448 do Tribunal 
Superior do Trabalho, que determina o pagamento em 
grau máximo para os companheiros do serviço de 
limpeza que limpam banheiros públicos e coletivos. 

Planejar
 A empresa, que presta serviços na prefeitura de 
Juiz de Fora e UFJF, promoveu curso de qualificação 
com seus supervisores e fiscais, o que melhorou e muito 
o relacionamento com os demais colaboradores. Temos 
de parabenizar a iniciativa da Planejar e os fiscais pela 
postura. 

Terralimp
 A empresa foi denunciada pelo SINTEAC na 
Gerência Regional do Trabalho e Emprego (GRTE) 
pelos constantes atrasos no pagamento e demais 
benefícios.
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Tabela Salarial 2015: Confira o piso de cada categoria
  Almoxarife                                                                                                                                             
  Agente de Acolhimento                                                                                                                         
  Ascensorista e Cabineiro (6 horas)                                                                                                        
  Auxiliar de Coveiro (acrescer insalubridade)                                                                                        
  Auxiliar de Operação de Carga                                                                                                              
  Auxiliar de Serviços Operacionais                                                                                                         
  Auxiliar de Manutenção (Ferrovias)                                                                                                
  Camareira                                                                                                                                               
  Capineiro, Manutenção e Limpeza de Bosques, Hortos, etc.                                                                
  Carregador CBO 7832-15                                                                                                                      
  Carregador e Descarregador de "Container"                                                                                          
  Contínuo, Office-boy                                                                                                                            
  Coordenador de Serviços de Digitação                                                                                                 
  Coveiro (acrescer insalubridade)                                                                                                           
  Cozinheiro                                                                                                                                              
  Dedetizador                                                                                                                                            
  Eletricista de construção de rede de baixa tensão e alta tensão                                                             
  Encarregado                                                                                                                                           
  Faxineiro de limpeza técnica industrial                                                                                               
  Faxineiro, Servente, Serviços Gerais, Copeira, Ajudante de Cozinha, Passadeira,                             
  Costureira, Limpador de Caixa D'água, Lavador de Caminhão, Plantador de Grama,
  Varredor de Rua.                                                                                                                                  
  Feitor de Limpeza, Chefe de Equipe.                                                                                                   
  Fiscal de Turma, Fiscal de Serviços.                                                                                                    
  Garçom                                                                                                                                                
  Garagista                                                                                                                                               
  Instalador e Monitor de Alarmes                                                                                                          
  Jardineiro                                                                                                                                              
  Leiturista de Medidores de Energia                                                                                                      
  Líder de Limpeza Técnica Industrial                                                                                                    
  Limpador de Vidros, Enlonador.                                                                                                          
  Manobrista / Garagista                                                                                                                          
  Manutenção Técnica - Pedreiros, Mecânicos, Bombeiros, Marceneiros, Pintores,                              
  Soldadores e demais empregados de manutenção e similares. 
  Monitor de Alarmes II                                                                                                                          
  Monitor de Vídeo – carga horária de 6 horas                                                                                      
  Operador (Digitador) - carga horária de 6 horas                                                                                  
  Operador de Sistema Informatizado - carga horária de 6 horas                                                           
  Pessoal da Administração – Chefia                                                                                                      
  Pessoal da Administração – Auxiliar                                                                                                    
  Porteiro / Vigia                                                                                                                                     
  Recepcionista                                                                                                                                        
  Supervisor                                                                                                                                            
  Zelador                                                                                                                                                 
  Porteiro / Vigia de Condomínio 

R$ 1.207,76
R$ 1.756,51
R$ 983,93
R$ 843,46
R$ 1.310,15
R$ 1.091,08
R$ 1.421,20
R$ 887,13
R$ 887,13
R$ 983,99
R$ 1.190,08
R$ 843,46
R$ 1.360,06
R$ 1.480,69
R$ 913,33
R$ 1.259,83
R$ 983,31
R$ 1.393,10
R$ 1.172,48
R$ 843,46
 
                      
R$ 1.259,83
R$ 1.300,25
R$ 843,46
R$ 993,21
R$ 1.091,77
R$ 1.208,42
R$ 843,46
R$ 1.664,03
R$ 923,59
R$ 1.258,50
R$ 983,39
 
R$ 1.421,20
R$ 867,10
R$ 974,45
R$1.079,49
R$ 1.447,83
R$ 1.091,78
R$ 1.091,78
R$ 1.447,92
R$ 1.635,99
R$ 993,21
R$ 978,69

* Os empregados que prestam ou prestarem serviços em condomínios residenciais, comerciais e mistos ou em 
associações de qualquer natureza, na função de PORTEIRO DE CONDOMÍNIO terá o piso salarial diferenciado e a 
partir de 1º de janeiro de 2015 o salário será reajustado com aplicação do índice de 16% (dezesseis por cento) sobre o 
salário devido e pago em dezembro de 2014.

Vale-alimentação: R$10,00/dia trabalhado. Plano de Saúde: R$ 27,50 - sem taxa adicional.
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