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Companheiros,
Vamos juntos lutar por conquistas!

Só unidos venceremos



No dia 09 de agosto, foi realizada na sede 
campestre dos Comerciários a festa do Trabalhador 
em Asseio e Conservação. O SINTEAC promoveu um 
churrasco para os colaboradores sindicalizados e 
familiares, com sorteio de vários brindes, incluindo 
sanduicheiras, liquidificadores, TV´s de Plasma, 
máquina de lavar, fogão e bicicleta.

O evento contou com a presença de 
autoridades, como o subsecretário de governo da PJF, 
Paulo Gutierrez, o deputado federal Ademir Camilo, o 
presidente do Sindicato dos Empregados em Turismo 
e Hospitalidade de Sete Lagoas (Sindeseth), Sebastião 
Xavier Nascimento, o presidente do Sindicato dos 
Empregados em Turismo e Hospitalidade de 
Cataguases e Região (Sinthac), Gabriel Veiga, e o 
presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio 
Hoteleiro e Similares, Turismo e Lavanderia de Juiz 
de Fora e Região (Sindecohtul), Edvaldo Dornelas. 
Além de festejar o dia da categoria, o evento foi 
importante para estreitar a relação do trabalhador com 
o sindicato. 

MPO – MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO

Festa da categoria 
reúne trabalhadores



 O chefe de relações do trabalho do Ministério do 
Trabalho em Juiz de Fora, Sérgio Tatsuo Nagasawa, visitou a 
sede do SINTEAC no dia 03 de setembro. Ele foi recebido pela 
coordenadora do setor jurídico do SINTEAC, Cristiane 
Fernandes, e o presidente Sérgio Félix. No encontro, Sérgio 
Nagasawa elogiou as instalações do sindicato, bem como as 
atividades prestadas pelo mesmo.

Visita ao SINTEAC

No dia 06 de agosto, o presidente 
Sé rg io  Fé l ix  e  a  coordenadora  do 
departamento jurídico do SINTEAC, 
Cristiane Fernandes, foram recepcionados na 
sede do Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (Sest Senat) pelo promotor de 
esporte e lazer, Emmanoel Rezende, e pela 
diretora Cristina Rodrigues. O objetivo 
principal do encontro foi firmarem a parceria 
para garantir e aprimorar a festa de 01 de 
Maio, que ocorre sempre na Praça Antônio 
Carlos. Também estiveram presentes o 
assessor de comunicação da Nova Central 
Sindical de Minas Gerais, Rosânio Ferreira, e 
o subsecretário de Governo, Paulo Gutierrez.

O  p r e s i d e n t e  d o  S I N T E A C 
aproveitou a oportunidade para estabelecer 
vínculo com o Sest Senat, em prol dos 
colaboradores da categoria. Várias propostas 
foram discutidas, com destaque para a 
utilização do espaço de lazer, saúde e cultura. 
Sérgio Félix considera que "isso com certeza 
será mais um benefício conquistado em favor 
dos trabalhadores que pagam mensalmente 
ao sindicato sua contribuição associativa”. 

A parceria pretende incluir também 
vantagens em tratamentos dentários. “Outro 
objetivo que estamos tentando fechar é em 
relação ao departamento odontológico, que o 
funcionário pagaria ao Sest Senat um valor 
simbólico pela contraprestação do serviço 
fornecido”, diz o presidente.  

 No dia 25 de julho, o presidente Sérgio Félix se reuniu 
com a secretária de administração e recursos humanos da 
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Andréia Goreske, a fim de 
cobrar uma solução para o pagamento das ex-colaboradoras da 
empresa Pationay Locação de Obra Ltda. Além disso, solicitou a 
inclusão da Súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) para a licitação dos serviços de terceirização da PJF. A 
súmula prevê o pagamento de insalubridade no grau máximo 
aos trabalhadores que lidam com a higienização de instalações 
sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a 
respectiva coleta do lixo.
               A secretária se comprometeu em verificar a situação 
das ex-cozinheiras, bem como a participação do SINTEAC no 
processo licitatório.

Parceria com o Sest Senat

SINTEAC realiza pagamento a ex-trabalhadores da PH Service

Reunião com a PMJF

 No dia 25 de agosto, 390 ex-trabalhadores da PH 
Service assinaram o Termo de Rescisão de Contrato de 
Trabalho (TRCT), na UFJF. A garantia dos direitos dos 
profissionais foi uma conquista liderada pelo SINTEAC, 
que ficou responsável também pela entrega dos 
documentos a cada trabalhador. A PH Service era 
responsável pela limpeza e conservação da UFJF, 
atuando como empresa terceirizada. Ao falir, o acerto do 
pagamento e dos direitos dos 470 profissionais 
contratados tornou-se incerta.
 “A ação do sindicato foi muito importante para 
reivindicar nossos direitos, eles agiram rápido”, avalia 
Ana Paula Martins. A opinião é endossada pelo ex-
funcionário André Luiz de Souza “Tem várias empresas 
da universidade que vão à falência e o trabalhador fica a 
ver navios. Felizmente, o SINTEAC correu atrás para 
recebermos”. “Estou muito satisfeita e empregada, o 
importante é isso”, conclui a trabalhadora Cláudia 
Cristina da Silva. 

“Não fosse o sindicato, a gente não tinha recebido. O 
Serginho lutou para a gente conseguir esse dinheiro, porque 
várias vezes já aconteceu isso na universidade e ninguém 
recebeu. O SINTEAC compareceu direitinho”, declara Maria 
Eterna Ezequiel Dutra
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