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SINTEAC promove assembleias com trabalhadores

Trabalhadores da área de limpeza urbana se reuniram com os representantes do sindicato na empresa Vital Engenharia

Os profissionais da categoria de asseio e conservação participaram da assembleia realizada na sede do SINTEAC

Nos dias 20 e 21 de outubro foram realizadas as assembleias dos setores de asseio, conservação e limpeza
urbana, com o objetivo de discutir e aprovar a pauta reivindicatória com vista à data base das categorias, que é
primeiro de janeiro de 2015. A cada ano, sentimos aumentar a participação dos trabalhadores, embora ela ainda seja
tímida. É importante que os companheiros se façam presentes em maior número, porque é com a participação de
todos que alcançaremos melhores condições de salário e trabalho. As assembleias são essenciais para o diálogo entre
os profissionais da área e o sindicato, indicando diretrizes que nortearão o trabalho do SINTEAC, em sua constante
busca por atender os anseios do trabalhador. Reclamar e não participar não contribuirá para o fortalecimento da
classe e a conquista de novos direitos e benefícios. Por isso, contamos com todos em nossas próximas reuniões, para
que possamos juntos pressionar os empregadores a atenderem as necessidades das categorias.

Reintegração

CJF

A diretora do SINTEAC, Rita das Dores de Sá,
foi reintegrada no dia 14 de outubro, por decisão da juíza
da 5ª Vara do Trabalho, à Planejar Serviços. Mesmo
sabendo que a colaboradora goza de estabilidade
sindical ainda no processo, está sendo discutido o
assédio moral praticado por um fiscal da empresa. O
sindicato denuncia há tempos a questão do assédio moral
praticado por fiscais das terceirizadas que trabalham na
UFJF. Não pensem que vamos nos calar e nos intimidar
diante destes profissionais, que precisam urgentemente
passar por um curso de reciclagem para aprenderem a
lidar com seus subordinados. Esperamos que atitudes
como esta não voltem a acontecer, pois estamos atentos a
tais arbitrariedades. Caso você, companheiro, sofra
algum tipo de humilhação ou constrangimento por parte
de algum fiscal, denuncie! O SINTEAC tomará as
medidas imediatamente.

O Grupo CJF, composto pela Conservadora CJF
e CJF Vigilância, se rui fechando as portas e dando o
maior calote em seus trabalhadores. Muitos com mais de
20 vinte anos de serviços prestados foram demitidos, e o
que levaram foi um monte de folhas que não têm valor
algum. Lamentamos profundamente a atitude da direção
da empresa que, mesmo em seu declínio, jamais chamou
o sindicato para um diálogo franco sobre a real situação
do grupo. Deram as costas para os seus funcionários,
esquecendo-se que o império CJF foi constituído com o
suor de muitos pais de família que acreditavam e
apostavam na instituição, e no final sequer podiam ter
acesso à empresa. Será que seus ex-proprietários
dormem tranquilos? Temos a certeza de que o sentimento
de revolta não é somente de dirigentes do SINTEAC,
mas de todos os sindicalistas e, principalmente, destes
trabalhadores que foram duramente lesados.

Diretoria do Sinteac

Reunião entre PJF, NCST e SINTEAC
No dia 29 de outubro, o presidente do
SINTEAC, Sérgio Félix, juntamente com o tesoureiro
do sindicato, Sérgio Ribeiro, realizaram uma reunião
com o subsecretário de governo da Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, Paulo Gutierrez, o assessor
da Nova Central Sindical MG, Rosânio Augusto, e o
agora vereador José Emanuel, que assume a vaga de
Noraldino Júnior (PSC), recentemente eleito a
deputado estadual.
Na reunião, foram discutidas questões
trabalhistas, englobando o cenário legislativo e
executivo, discutindo pontos a favor dos
trabalhadores da categoria.

Encontro com empresas terceirizadas
No dia 04 de novembro foi realizada
mediação na Gerência Regional do Trabalho e
Emprego com as empresas terceirizadas que
laboram para a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).
Solicitada pelo SINTEAC, o objetivo da reunião
foi cobrar da prefeitura e das empresas a garantia
do pagamento do 13º salário e demais benefícios,
uma vez que as organizações que prestam serviços
na PJF estão atrasando salários, sob alegação de
que o tomador não está pagando. O presidente do
sindicato, Sérgio Félix, foi duro com o tomador e
prestadores, ao afirmar que ambos tratam os
empregados com desrespeito. Sérgio disse ainda
que o sindicato seguirá na defesa dos interesses
dos trabalhadores e que não é cobrador de
empresas junto aos tomadores.
A reunião estava agendada para ocorrer em
24 de outubro, mas teve que ser remarcada devido
a ausência do representante da PJF.

SINTEAC promove café de boas-vindas
O SINTEAC promoveu no dia 19 de setembro
uma cerimônia de boas-vindas a grandes profissionais
da área trabalhista e civil de Juiz de Fora. O evento
ocorreu no Ritz Plaza Hotel, contando com café da
manhã e cerimônia de entrega das placas aos
profissionais. Receberam a homenagem a gerente
regional do SEST/SENAT, Cristina Narbot Siqueira
Rodrigues, o sindicalista Silas Batista da Silva e o
sargento da PMMG, Luciano de Almeida Fidélis.
Discursando para os homenageados,
familiares e representantes de diversos sindicatos, o
presidente Sérgio Félix reiterou a importância da
integração entre as esferas trabalhistas e a sociedade
civil.

Plano de saúde bate recorde de atendimento
O plano de saúde oferecido pelo sindicato
bateu recorde de atendimento nos últimos três
meses. Foram mais de 1800 consultas em diversas
especialidades, além de exames laboratoriais e de
imagem. Isto demonstra a satisfação dos
trabalhadores e seus dependentes. O custo é muito
baixo: R$25,00 sem taxa adicional, dando direito ao
titular, cônjuge e filhos com até 12 anos. O custo do
plano de saúde representa o valor de R$0,83 por dia
e muitos sindicalizados não aderem ao plano porque
não o conhecerem. Devemos lembrar que o plano de
saúde era uma antiga reivindicação dos
companheiros, da mesma forma que o vale
alimentação. Todas essas conquistas só são
alcançadas quando se tem um sindicato forte e
representativo como o nosso.
Laboratório Carlos Chagas, novo parceiro do SINTEAC
Foi firmado o convênio com um dos laboratórios mais conceituados do estado, o Laboratório Carlos Chagas.
Os trabalhadores poderão realizar exames em qualquer unidade laboratorial, bastando apenas apresentar a
guia emitida pelo SINTEAC.
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A sua qualidade de vida é o nosso maior objetivo!

UNIDADES
Centro – Edifício Top Center
Av. Rio Branco, 1863 – SL
3215-8524
Segunda a sexta
de 6h30 às 17h
Sábado de 7h às 11h
Centro (em frente à Catedral)
Av. Rio Branco, 2455
3211-5102
Segunda a sexta
de 6h às 18h
Sábado de 7h às 11h

(Em

Centro – Clínica Cindi
Rei Alberto, 183
4009-8963
Segunda a sexta
de 7h às 12h e 13h às 16h
Sábado de 8h às 10h30
Santa Terezinha
Av. Rui Barbosa, 661
3224-1072
Segunda a sexta
de 6h30 às 16h30
Sábado de 7h às 11h

Sinteac - Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas de Asseio e Conservação.
Av. Barão do Rio Branco, 3396/202, Alto
dos Passos. Cep:36015-440.
Juiz de Fora - MG.
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Santa Catarina
Av. dos Andradas, 936
3025-3631
Segunda a sexta
de 6h30 às 16h30
Sábado de 7h às 11h

Santa Cruz
Av. Dr. Simeão de Faria, 1332
3222-8614
Segunda a sexta
de 6h30 às 15h30
Sábado de 7h às 11h

São Mateus
R. São Mateus, 140
2102-7600
Segunda a sexta
de 6h30 às 18h
Sábado de 7h às12h

Benfica
Rua Tomé de Souza, 116
3061-0174
Segunda a sexta
de 6h30 às 15h30
Sábado de 7h às 11h

Presidente - Sérgio Félix
Tesoureiro - Sérgio Ribeiro
Jornalista/ Designer - Rafael Rezende
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