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Sinteac realiza pagamento a ex-funcionários da Transdoc
Em junho, mais de 100 antigos trabalhadores da
Transdoc – Conservação e Serviços Ltda. receberam o
pagamento referente à multa de 40% do fundo de
garantia, com correção monetária. A empresa prestava
serviço à Prefeitura de Juiz de Fora, quando teve o seu
contrato rescindido em 2004, não realizando o
pagamento a que seus funcionários tinham direito.

Responsável por encaminhar a ação à justiça, o
Sinteac foi também o encarregado de realizar o
pagamento. “Foi visível no olhar de cada um dos
trabalhadores a satisfação, uma vez que a maioria nem se
lembrava mais desta ação, e pela honestidade com que o
Sindicato agiu pagando a todos”, disse o vice-presidente
do Sinteac, Sérgio Félix.

“Nunca achei que fosse receber. Porém, no Sindicato a
gente pode confiar. Eles trabalham com honestidade e
clareza”, afirma a funcionária Tânia Xavier Aparecida.

“O Sinteac trabalhou muito para que o trabalhador
recebesse. Se não fosse a ação do Sindicato, não teríamos
recebido”, conta o trabalhador Juarez Fernandes.

“O Sindicato é uma mãe para nós. Nunca achei que fosse “Não estava nem contando com este dinheiro. É sinal que
receber”, conta a funcionária Lucimara Ambrósio, mais o Sindicato está fazendo o seu papel”, relata Ana Paula
uma beneficiada pelo trabalho do Sinteac.
Octávio.

Saúde
A direção do Sinteac firmou convênio com a
Uniodonto. Desta forma, todos os trabalhadores
poderão usufruir do plano dentário por um custo
mensal de apenas R$19,00, sem custos adicionais.
A Uniodonto é hoje uma das maiores operadoras
de plano de saúde odontológico do Brasil. Na foto,
o presidente do Sinteac, Antônio Sérgio Ribeiro,
entre o gerente regional da Uniben, Paulo César
Júnior, e a representante da Uniodonto, Teresa
Cristina Dorestes.

CIPA

Site

Em 31 de julho será realizada a eleição dos
representantes da CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes) da Vital Engenharia. É importante a
participação dos trabalhadores, pois eles representam o
canal direto entre a empresa e seus funcionários. O
Sindicato estará presente no dia e horário determinado,
conforme ofício enviado pela direção da empresa.

Na busca de um melhor relacionamento entre
trabalhadores, empresários e sociedade em geral, o
Sindicato acaba de lançar o seu site. Com isso, todas as
notícias do Sinteac serão feitas em tempo real, além da
exposição de todas convenções e acordos coletivos de
trabalho. As informações encontram-se no endereço
www.sinteacjf.com.br.

Dinâmica

11 de Agosto

A denúncia do Sindicato ao Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), e a publicação de fotos no Informe
Sinteac, mostrando as péssimas condições de trabalho
no Morro do Cristo e Cancela do Retiro, gerou
mudanças. Tomadora dos serviços e responsável pelas
condições físicas dos postos de serviço, a Prefeitura de
Juiz de Fora desativou o posto do Morro do Cristo e
transferiu os porteiros para as Escolas Municipais. Em
relação à cancela do Retiro, estamos aguardando as
reformas necessárias, conforme prometido.

Em 11 de agosto, comemora-se o dia do trabalhador em
Asseio e Conservação. Nesta ocasião, todos fazem jus ao
pagamento em dobro pelo dia trabalhado, conforme a
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), em sua cláusula
14ª. Até 2012, somente aqueles que laboravam nesta data
ganhavam a remuneração extra. Já este ano, terão direito
ao benefício todos os trabalhadores do segmento de
asseio, conservação e limpeza urbana abrangidos pela
CCT, como forma de incentivar e valorizar o
profissional.

Perícia

Sinart

Em 24 de junho, foi realizada uma perícia no CAPSSaúde Mental, para avaliar se os porteiros fazem jus ao
adicional de insalubridade. A perícia foi determinada por
ordem judicial, após o Sindicato ajuizar ação cobrando o
adicional para os trabalhadores.

O departamento jurídico do Sindicato ajuizou ação
requerendo o adicional de insalubridade para os
companheiros da limpeza que trabalham na rodoviária e
aeroporto. Em breve, estes locais passarão por perícia
judicial.
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