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

 No dia 22 de outubro, Sérgio Félix (foto), 
presidente do Sinteac e também Coordenador Regional 
da UGT-MG/ Zona da Mata foi empossado como 
membro titular do Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Geração de Renda de Juiz de Fora. A 
participação é de suma importância para a luta da classe 
trabalhadora junto ao poder Executivo.

Posse Campanha salarial 2016 

 As fotos acima flagram representantes do Sinteac junto aos trabalhadores do município de São João Del Rei, 
cidade  que a partir de agora abriga mais uma subsede do sindicato. Os profissionais serão assistidos na Rua Dr. Balbino 
da Cunha, 60/ 403, Centro. Essa é a segunda instalação da instituição fora de Juiz de Fora, pois desde maio funciona em 
Viçosa outra subsede, fazendo do Sinteac uma referência na luta pelos trabalhadores na Zona da Mata e Vertentes. 

Sinteac inaugura subsede em São João Del Rei

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! 



No dia 17 de setembro, o Sinteac promoveu um 
café de confraternização para os colaboradores que 
fizeram os cursos de Portaria e Segurança de 
Condomínios e Organização de Ambiente e Técnicas de 
Limpeza. Aproveitando do momento de integração e 
descontração entre a diretoria, os funcionários e os 
alunos, o presidente do sindicato, Sérgio Félix, reforçou a 
importância de se qualificar nos dias de hoje, bem como 
citou as oportunidades dadas pelo Sinteac.

Um exemplo do êxito da iniciativa do sindicato é 
o trabalhador Johannan Reis, que conseguiu emprego 
após participar do curso de Portaria e Segurança de 
Condomínios. "Esse curso foi capacitador e instrutivo, 
porque me instruiu muito acerca de condutas corretas e 

Sinteac forma primeiras turmas do Centro de Qualificação

 � A trabalhadora  Isabel  Teodoro já  es tá 
completando o terceiro curso promovido no Centro de 
Qualificação do Sinteac. "Fiz primeiro o curso de 
Portaria, com o professor Firmino, que eu nunca tinha 
feito antes e gostei muito. Depois, fiz o curso de Auxiliar 
de Serviços Gerais, com a professora Sissa, que auxiliou 
no meu emprego, na Conservadora na UFJF, a utilizar os 
produtos corretamente. Agora estou fazendo Informática, 
com o professor Wendel. No começo está sendo difícil, 
porque nunca tinha feito Informática, mas estou me 
aperfeiçoando. Agradeço ao presidente Sérgio, a todos do 
sindicato e aos professores pela oportunidade”, conclui 
Isabel. Confira abaixo o quadro com a avaliação dos 
alunos. 

 Ampliando os benefícios aos associados do 
Sinteac, foi fechado contrato com a Clínica CEM, 
garantindo aos colaboradores acesso a mais uma clínica 
para atendimento médico. A novidade é que os exames 
laboratoriais e de imagem serão feitos na própria sede da 
instituição, localizada na Rua Gilberto de Alencar, 20 - 
Centro, Juiz de Fora (atrás do Parque Halfeld, esquina 
com a Rua Marechal Deodoro). Na foto, o presidente e o 
tesoureiro do Sinteac, Sérgio Félix e Sérgio Ribeiro, com 
o presidente da CEM, Sérgio Henrique da Silva. 

Convênio médico

 

 

 

 

 

incorretas na área de portaria, e 
me capacitou a exercer da 
melhor forma, com maior 
eficiência, o meu trabalho de 
porteiro. Eu diria que o curso é 
essencial para quem trabalha 
na área. E para quem quer 
trabalhar, essa é uma ótima 
oportunidade de começar. 
Quando cheguei aqui, eu não 
tinha emprego. Hoje, trabalho 
em uma seguradora, que é a 
primeira no Brasil nesse setor. 
Gostaria de agradecer a todos 
d o  S i n t e a c " ,  c o n s i d e r a 
Johannan. 



     O Sinteac realizou, no dia 18 de setembro, mais uma edição de sua confraternização, que já entrou para a 
programação oficial do sindicato. O evento ocorreu no salão disponibilizado pelo Sindicato dos Enfermeiros, 
contando com música ao vivo, serviço de buffet e sorteio de dezenas de prêmios, dentre eles televisão, aparelho de 
dvd, lavadora de roupas, microondas, notebook, bicicleta e fogão. Confira as fotos!  

Sinteac promove terceira edição da festa da categoria



 Mais uma vez, a MGS é convocada para 
mediação na Gerência Regional do Trabalho e Emprego  
de Juiz de Fora, devido ao corte do adicional de 
periculosidade e, segundo denúncias, corte da 
insalubridade de seus colaboradores. Vamos acabar com 
o abuso patronal desta empresa, que deveria ser exemplo, 
sendo uma sociedade anônima sob forma de empresa 
pública!

MGS

Águia Conservadora
 O Sinteac protocolou em setembro pedido de 
mediação contra a empresa Águia Conservadora, devido 
a atraso salariais e de vale-alimentação, além de registro 
em carteira de trabalho depois do início das atividades 
dos colaboradores.

Forte JF 
 Foi protocolado pedido de mediação junto à 
Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Juiz de 
Fora contra a empresa Forte JF, devido ao não aceite de 
atestados médicos e descontos indevidos em folha, além 
do pagamento incorreto das horas extras. Em resposta à 
mediação, o setor jurídico da empresa irá averiguar todas 
as questões levantadas para a resolução e ressarcimento. 
O Sinteac ficará de olho para que tudo seja cumprido!

E mais...

A diretoria do Sinteac 
deseja a todos os 

trabalhadores um feliz 
Natal e que 2016 seja 

repleto de paz e 
realizações! 

*O Sinteac entrará de 
recesso no dia 19/12/2015, 

retornando às atividades 
no dia 04/01/2016. 
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Elite JF

Hidrelec
 Após intervenção do Sinteac, a empresa 
Hidrelec, que presta serviços no Campus sede da UFSJ, 
repassou aos colaboradores o valor referente aos dias de 
atestado médico, os quais havia descontado sem 
justificativa aceitável. Com isso, restitui os valores 
subtraídos indevidamente. O sindicato estará atento para 
todos os acontecimentos!

Senac
 A diretoria do Sinteac recebeu na manhã de 28 de 
setembro o Consultor de Negócios do Senac, Josmar 
Batista de Oliveira, para tratar acerca de uma possível 
parceria. Na conversa, foi apresentado o portfólio da 
instituição, contendo cursos nas mais diversas áreas, 
como a de gestão, conservação e zeladoria, comércio, 
hospitalidade, beleza, dentre outras. O objetivo do 
Sinteac é estabelecer a proposta de parceria e convênios 
para que o colaborador tenha a qualificação necessária 
para o mercado de trabalho altamente competitivo.

  Foi protocolado pedido de fiscalização contra a 
Empresa Elitte JF e Faculdade Doctum. Os motivos são 
os atrasos no pagamento dos salários, de vale-
alimentação e de vale-transporte. Após receber várias  
reclamações, e no intuito de apoiar o trabalhador e 
dirimir os prejuízos, o sindicato busca mediação junto ao 
MTE para resolução dos problemas. 

 No dia 07 de outubro, o presidente do Sinteac, 
Sérgio Félix, esteve reunido com a pró-reitora de 
Administração, Professora Leiza Maria Granzinolli, 
juntamente com a representante do setor de contratos da 
PGP(Pró-Reitoria de Gestão Pessoal), Marcela 
Montezano. O intuito da reunião foi discutir acerca dos 
trabalhadores terceirizados que prestam serviços na 
instituição de ensino. A diretoria do sindicato busca 
apresentar todas as questões pertinentes relativas ao dia-
a-dia dos colaboradores e à fiscalização do contrato.

Reunião na UFV
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