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

Um dos sindicatos mais atuantes do município de Juiz de Fora e região, o Sinteac expandiu suas fronteiras, 
buscando auxiliar trabalhadores de diversas cidades mineiras que estavam desamparados do apoio de uma instituição 
que lutasse por seus interesses. Com o aumento da extensão de sua base de representação, a direção do sindicato tem 
viajado por várias cidades da região da Zona da Mata e das Vertentes, com o objetivo de apresentar e buscar soluções 
para os diversos problemas que os companheiros e companheiras enfrentam em suas rotinas profissionais. 

Nestes encontros, temos sentido a satisfação dos profissionais em saber que, a partir de agora, vão contar com 
toda assistência do Sinteac. Já estamos providenciando a instalação de subsedes nas cidades de Viçosa, São João Del 
Rey e Barbacena. Outras cidades também serão contempladas. A expectativa é de que este crescimento fortaleça ainda 
mais a instituição, dando-lhe mais crédito na batalha constante pela garantia e melhoria dos direitos dos trabalhadores.  
A Veja as noticias de por onde andamos:

Sinteac amplia representatividade

Viçosa
No dia 17 de abril, a direção do Sinteac esteve na cidade de Viçosa, onde realizou assembleia com os trabalhadores, 
ocorrida no anfiteatro de Engenharia Florestal da UFV. Na ocasião, foram esclarecidos os serviços desenvolvidos 
pelo Sinteac, e os trabalhadores puderam tirar dúvidas e se inteirarem das atividades do sindicato (fotos acima).

Continua >>

Coronel Pacheco

Em visita aos trabalhadores que 
prestam serviços na Embrapa, a 
direção do Sinteac tirou dúvidas e 
colocou-se à disposição para as 
lutas do dia a dia (foto ao lado).

Barbacena 

A direção do Sinteac se reuniu 
com o gerente do Ministério do 
Trabalho e com os trabalhadores 
do Hospital Psiquiátrico de 
Barbacena.



São João Del Rey

No dia 04 de maio, o presidente do Sinteac, Sérgio Félix, juntamente com o tesoureiro, Sérgio Ribeiro, estiveram na 
cidade de São João Del Rey, reunindo-se com os companheiros que prestam serviços na UFSJ. Durante quatro horas, 
os trabalhadores tiraram dúvidas e se mostraram felizes por saber que poderão contar com toda a estrutura do 
Sinteac. Ainda na ocasião, o presidente foi recebido na agência do Ministério do Trabalho e Emprego do município 
pela gerente, Márcia Adriana de Carvalho (fotos abaixo).

 No dia 14 de maio o presidente do Sinteac, Sérgio Félix, juntamente com o tesoureiro, Sérgio Ribeiro, 
reuniram-se com os colaboradores da empresa Liderança, que prestam serviços no Tribunal de Justiça, o Fórum 
Benjamim Colucci. O intuito da visita foi explicar a ação trabalhista em trâmite na 4ª Vara do Trabalho e apresentar os 
benefícios oferecidos pelo sindicato. 

Sinteac visita colaboradores da Liderança



Um milhão de reais. Foi este o valor que o 
Sinteac pagou nos últimos dois meses aos ex-
colaboradores das empresas Remember, 
Conservar, Terralimp e Capital. O pagamento 
refere-se a salários, termos rescisórios e demais 
benéficos, como vale-alimentação e vale-
transporte. Todo este valor foi transferido para o 
sindicato por decisão judicial, o que demonstra a 
competência e a confiança em nós depositada pela 
Justiça do Trabalho em sermos repassadores destes 
valores. Na foto ao lado, o presidente do Sinteac, 
Sérgio Félix, assina os cheques para pagamento 
aos trabalhadores. Confira o depoimento de vários 
ex-funcionários beneficiados pelo pagamento. 

Sinteac paga R$ 1 milhão a ex-funcionários de terceirizadas �

“Eu quero agradecer ao Sindicato que lutou pela nossa 
causa. A Conservar mandou a gente embora sem nenhum 
motivo, com a graça de Deus vocês conseguiram resgatar 
este direito.” 
Ana Maria Rocha, ex-trabalhadora da Conservar

“Na hora em que nós precisamos, o Sinteac nos socorreu.”
Maria das Graças Cristóvão, ex-funcionária da Conservar.

"Estou bastante satisfeita quanto a ação do sindicato 
junto à Justiça do Trabalho em prol dos trabalhadores da 
categoria, mostrando total compromisso com os 
mesmos." 
Josiane de Fátima Helpes, ex-colaboradora da Remember

Ex-colaboradores da empresa Terralimp aguardam para 
receberem seus benefícios. 
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 Mesmo após a vigência da lei nº 12.506 de 11 de outubro de 2011, lei esta que trata 
sobre o aviso prévio proporcional, ainda são muitas as dúvidas por parte dos trabalhadores 
que chegam à entidade de classe em busca de esclarecimentos sobre sua aplicabilidade.
� A secretaria de Relações do Trabalho a qual é responsável em “normatizar e 
coordenar as atividades relativas à assistência à homologação das rescisões contratuais” já 
publicou entendimento sobre os procedimentos a serem adotados nas homologações das 
rescisões de contrato de trabalho frente à Lei nº 12.506/11, as quais serão utilizadas no 
intuito de esclarecer a todos os funcionários.
� Nesse sentido partimos agora para as dúvidas que de fato tem assolado o 
trabalhador:

O aviso prévio terá duração de 30 até 90 dias, a depender do tempo de serviço na 
empresa. A duração mínima de 30 dias para o primeiro ano de trabalho permanece intacta 
sendo somado a cada ano completo mais três dias, até o limite de 20 anos. Assim, segue ao 
lado tabela exemplificativa: TEMPO DE SERVIÇO/ANO 

COMPLETO 
AVISO PRÉVIO/DIAS 

Até antes de 1 ano 30 
01 33 
02 36 
03 39 
04 42 
05 45 
06 48 
07 51 
08 54 
09 57 
10 60 
11 63 
12 66 
13 69 
14 72 
15 75 
16 78 
17 81 
18 84 
19 87 
20 90 

 
 Por fim, a proporcionalidade do aviso prévio não pode ser aplicada em prol do empregador, isso significa que 
quando um trabalhador pede demissão, o aviso não poderá ser superior a 30 dias, independente do tempo de serviço 
prestado na empresa.

Saiba mais sobre o aviso prévio à demissão

ausência de trabalho durante o cumprimento do aviso 
prévio, portanto continuam valendo a redução de 2 (duas) 
horas diárias, bem como a redução de 7 (sete) dias 
corridos, não importando a duração do aviso prévio. 
Assim, se um funcionário tiver direito a 90 dias de aviso 
prévio, permanece a mesma situação anterior, ou ele 
optará pela redução de 2 horas diárias ou pela redução de 
7 dias corridos.
� Com relação a proporcionalidade do aviso 
prévio, esta só é aceita em face da indenização prevista na 
Lei 7.238/84, esta lei versa sobre a indenização do 
pagamento de um salário, independente do aviso prévio 
ser indenizado ou não, nos 30 dias que antecedem a data 
base. 
� Isso significa que um trabalhador com direito a 90 
dias de aviso prévio for dispensado em setembro, com 
data base de sua categoria em janeiro, ele terá direito à 
indenização de um salário.

 No dia 28 de maio, a direção do Sinteac vai inaugurar o Centro de 
Qualificação do Trabalhador, que inclui uma moderna infraestrutura de sala de aula e 
de informática, tudo de primeira qualidade. O Centro funcionará no primeiro andar do 
prédio onde está instalada a sede do Sinteac, na sala 201. Serão ministrados cursos de 
qualificação para toda a categoria, além de aulas de informática, ministradas por 
professores experientes e com horários que possam atender aos trabalhadores e seus 
dependentes.

Sinteac inaugura Centro de Qualificação

Dra Cristiane Fernandes
coordenadora do setor jurídico do Sinteac

 Importante frisar que 
não há proporcionalidade na 
jornada reduzida ou na 
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