
Ano 4 - Número 13 | Distribuição Gratuita | jornalismosindecohtul@yahoo.com.br
 

Ano 9 - Maio 2016 | Distribuição Gratuita | 6000 exemplares
 

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

No dia 12 de maio, o Sinteac promoveu uma manifestação em prol dos colaboradores da empresa MGS, que 
vem sendo denunciada por diversas irregularidades, como falta de uniformes e Equipamentos de Proteção 
Individuais (EPI´s), desvio de funções, corte de adicionais e falta de local para refeições.

O protesto começou na portaria do Hospital João Penido e se estendeu para a Avenida Juiz de Fora, no bairro 
Grama, uma das vias de acesso ao município. Sindicalistas e trabalhadores ocuparam a avenida por mais de duas 
horas, onde reivindicaram uma solução para a situação pendente.  

O sindicato, que representa mais de 100 colaboradores da MGS no Hospital João Penido, solicita uma resposta 
da empresa e da FHEMIG, que é o órgão co-responsável. Está prevista ainda nova manifestação em prol dos 
profissionais que trabalham na Superintendência da Saúde e no Hemominas. 

MGS: Abuso patronal



 No dia 29 de abril, os ex-funcionários da 
empresa Ecolimp Serviços Gerais Ltda. estiverem 
na sede do Sinteac para receber as verbas a que 
tinham direito, a partir de processo gerado pelo 
setor jurídico do sindicato.
� A reivindicação foi provocada por 
denúncias de funcionários e verificação da 
entidade, constatando-se que a empresa pagava 
salário inferior ao previsto em lei no período de 
2013 a 2014. Por esta razão, foi ajuizada a ação 
coletiva requerendo o pagamento da diferença 
salarial. Confira abaixo o depoimento dos 
trabalhadores.  

Ex-colaboradores da Ecolimp recebem diferença salarial

“Nos pegaram de surpresa, ficamos felizes. Tenho que dar 
10 para o sindicato!” Carla de Oliveira 

“O sindicato atuou muito bem! Está de parabéns! Lutando 
pelos direitos dos trabalhadores.” Simone Inácio Ribeiro

“A atuação do sindicato foi ótima! Foi um dinheiro 
inesperado que veio numa hora boa.” Júlio Cézar 
Gonçalves

“Eu nem esperava. O sindicato sempre nos apoiou, sempre 
gostei do trabalho realizado, desde a época de outras 
conservadoras.” Rosana Aparecida da Costa

“A atuação foi boa, positiva. Não esperava por isso.” 
Fabíola Luges do Nascimento

“Foi uma verba inesperada, chegou numa ótima hora. Ótima 
atuação do sindicato.” Cíntia Luciano Estevão 



 No dia 12 de abril, o presidente do Sinteac, 
Sérgio Félix, e o assessor, Carlos Roberto Januário, 
estiveram em Brasília visitando a ministra do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), Maria de Assis Calsing. No 
encontro,  foram debatidas questões como a 
terceirização de serviços no Brasil, englobando as 
questões pertinentes às relações trabalhistas, celeridade 
de trâmite processual e outros assuntos relacionados à 
classe trabalhadora. O Sinteac irá agraciar a ministra 
com a placa de Amigo do Trabalhador. Na foto ao lado, 
Sérgio e Maria de Assis registram o encontro. 

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! 

Equipe de combate à dengue visita sindicato
 No dia 15 de abril, a equipe de combate à 
dengue da Prefeitura de Juiz de Fora esteve na 
sede do Sinteac para uma palestra acerca da 
epidemia da doença no município.
� Na palestra, foram expostas informações 
sobre o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, 
bem como medidas preventivas que devem ser 
tomadas para evitar a proliferação do mesmo, 
tendo em vista que o mosquito é responsável 
também pela transmissão da chikungunya e do 
zika vírus. Foi alertado ainda que a situação em 
Juiz de Fora requer muita atenção de todos os 
moradores. 

Sinteac denuncia MB
 No dia 17 de maio, foi realizado na 
Gerência Regional do Trabalho e Emprego de 
Juiz de Fora mediação solicitada pelo Sinteac em 
face da empresa MB e da Prefeitura de Juiz de 
Fora. A empresa, que firmou contrato de 
prestação de serviço de limpeza e portaria em 
novembro de 2015, vem apresentando diversas 
irregularidades, como atraso salarial, FGTS não 
depositado, falta de registro dos folguistas e, 
inclusive, propostas de reuniões fora do horário 
de expediente.
� A prefeitura foi acionada por ser 
responsável por fiscalizar quem contrata. O 
departamento jurídico do Sinteac ajuizou ainda ação de cumprimento contra a empresa, por descontar dos 
profissionais as taxas do sindicato e não efetuar o repasse, o que caracteriza apropriação indébita. Não vamos 
permitir que o trabalhador seja lesado. 
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Mediações
 O núcleo de mediação e conciliação começou a atuar 
no sindicato desde fevereiro deste ano, no intuito de oferecer 
auxílio para solução dos conflitos coletivos e individuais entre 
os trabalhadores e as empresas de modo ágil e eficaz. Desde 
então, a entidade tem se esforçado resolver as pendências 
apresentadas, buscando garantir o cumprimento da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) vigentes, inclusive convocando 
os tomadores de serviço para que tenham ciência e fiscalizem 
as empresas terceirizadas contratadas por elas. 
� Em abril, o sindicato realizou mediações junto à 

empresa HD Montagens Eletrônicas Eirelli e a Caixa Econômica Federal (foto). O intuito foi solucionar a pendência  
do atraso de vale-transporte, correção do valor a ser pago referente ao aumento previsto na cidade (de R$ 2,50 para 
R$ 2,75) e atraso do vale-alimentação. A empresa se comprometeu a sanar as pendências e fazer as comprovações 
das mesmas.
 � Foi realizada também mediação entre a Perphil Serviços Especiais Eirelli e o IF Sudeste, devido ao não 
pagamento de insalubridade e atraso do vale-transporte. A empresa apresentou a documentação pertinente e foi 
orientada pelo Sinteac a pagar o vale-transporte no ato da contratação. 

 No dia 15 de abril, a delegada titular da 1ª 
Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de 
Fora, Dra. Sheila Pedrosa, visitou a sede do 
Sinteac. No encontro, a delegada pôde conhecer 
um pouco mais sobre as atividades e os benefícios 
oferecidos pelo sindicato, tal como o Centro de 
Qualificação do Trabalhador. Ainda na parte da 
manhã, participou de palestra ministrada pela 
equipe da Prefeitura sobre os perigos da dengue. 

 Delegada da Polícia 
Civil visita o sindicato  

Dra. Sheila faz parte da equipe de parceiros do Sinteac

 O Sinteac foi representado por parte de 
sua equipe no 4º Congresso Internacional de 
Direito Sindical, realizado em Fortaleza (CE), 
entre 04 e 07 de maio. O evento teve como pauta 
as práticas antissindicais. Foram abertos 
debates e palestras englobando autoridades do 
Ministério Público do Trabalho, Tribunal 
Superior do Trabalho, diretores das Centrais 
Sindicais, juristas e autoridades do poder 
público, onde foram debatidos assuntos como a 
concepção de categoria, mandato sindical e 
custeio sindical, sob a ótica das práticas 
antissindicais. Representando o Sinteac, André Cunha e Cristiane Fernandes

Congresso Direito Sindical


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

