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Sinteac lidera manifestações contra atraso de pagamentos
Os meses de janeiro e fevereiro foram marcados
por intensa luta do Sinteac pela garantia dos pagamentos
e benefícios a que tinham direito os trabalhadores das
empresas Terceiriza e Capital Informática Soluções e
Serviços. Diante do atraso nos recebimentos, o sindicato
não poupou esforços para reunir os profissionais em
manifestações na UFJF, enquanto buscava os
responsáveis pelas empresas e as instituições que a
contrataram para a resolução do problema.
A Terceiriza presta serviços na Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), na Prefeitura de Juiz de
Fora (PJF), no Hospital Universitário (HU) e na Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) São Pedro, enquanto a
Capital opera como terceirizada no Centro de Educação à
Distância (Cead). Funcionários de todas as instituições
citadas sofreram com atrasos em seus recebimentos e
benefícios, como o vale-transporte, restando realizarem
paralisações, “operação tartaruga”, ou mesmo a greve
para sensibilizar as autoridades para a regularização dos
direitos.
Os protestos no Campus da UFJF ocorreram nos
dias 13 e 14 de janeiro, e 09 e 10 de fevereiro, chegando a
bloquear o Pórtico Sul e o Norte nas diferentes datas, na
intenção de atrair atenção da sociedade para o problema e
pressionar os responsáveis pelos atrasos. A manifestação
chegou a invadir o prédio da reitoria, com apitos, cartazes
e narizes de palhaço.
Depois das iniciativas, a UFJF conseguiu
autorização legal para pagar os funcionários que laboram
na instituição e no HU, já que a Terceiriza não estava
repassando os valores no prazo correto. Ainda foi ajuizada
uma ação pedindo o bloqueio de crédito da Terceiriza para
quitação do débito com os servidores. Após dias de atraso,
os trabalhadores começaram a ter a situação regularizada
a partir de 19 de fevereiro.
A imprensa local cobriu todas as manifestações e
o andamento do caso, especialmente nos jornais Tribuna
de Minas e Diário Regional, conforme observado nas
matérias ao lado.

Confira imagens dos protestos contra o atraso no pagamento

Cartazes, apitos, narizes de palhaço e até o uniforme da empresa Terceiriza foram instrumentos utilizados no protesto

Pórticos Sul (entrada via Av. Itamar Franco) e Norte (entrada via São Pedro) da UFJF foram fechados pelos manifestantes

Trânsito foi interrompido durante parte da manhã, visando atrair a atenção e pressionar autoridades para uma rápida solução

Servidores caminham em sentido à reitoria, cobrando uma atitude da Universidade para resolver o impasse com as terceirizadas

Sérgio Félix, presidente do Sinteac, orienta e informa os manifestantes. À direita, trabalhadores do HU votam pela paralisação.

Presidente do Sinteac integra nova diretoria da UGT/MG

Nos dias 13 e 14 de março foi realizado o 3º
Congresso Estadual da União Geral dos Trabalhadores de
Minas Gerais (UGT-MG), na cidade de Caeté, região
Metropolitana de Belo Horizonte. Na ocasião, foi
realizada a eleição da nova diretoria da entidade, com
mandato para os próximos quatro anos. O presidente da
Fethemg, o companheiro Paulo Roberto da Silva, foi
eleito presidente por unanimidade. Já o presidente do
Sinteac, Sérgio Félix, foi eleito o Secretário Estadual dos
Trabalhadores em Serviços.
A edição de 2015 do Congresso foi intitulada
“Desafios do Movimento Sindical Frente à Nova
Conjuntura Política e Econômica Nacional”. Diversos
temas foram abordados, como a conjuntura econômica
nacional, as Medidas Provisórias (MPs) 664 e 665 e o ESocial. O presidente eleito defendeu maior agilidade do
movimento trabalhista, que deve pressionar pelo fim do
fator previdenciário, pela redução da carga horária para 40
horas semanais, para revogar as MPs e afirmar a pauta
trabalhista. A intenção do novo gestor é de promover um
congresso extraordinário por ano, reunir as secretarias em
períodos reduzidos, visando operacionalizar as ações da
Central.
A luta pela defesa de aposentados e pensionistas
foi endossada por outros representantes, como Natal Leo,
presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados
(Sindiapi), Pensionistas e Idosos da UGT; Francisco
Pereira de Sousa Filho, o Chiquinho, secretário nacional
de Organização e Políticas Sindicais, e o presidente
nacional da UGT e do Sindicato dos Comerciários de São

Paulo, Ricardo Patah. Patah esclareceu que a UGT é a
única central sindical a apresentar alternativas para os
cortes pretendidos nas MPs 664 e 665, como taxação de
fortunas, diminuição da taxa Selic e criação de empregos
de qualidade, de maneira a garantir a manutenção dos
direitos trabalhistas e previdenciários. Por fim, o
presidente nacional ressaltou a importância das mulheres
no movimento, pedindo sugestões às representantes
presentes.
Já o deputado federal Ademir Camilo sugeriu a
descentralização das ações da Central, em nível nacional,
ao defender a criação da unidade de São Paulo, fato que
viria a permitir que a direção nacional pudesse se voltar
para o conjunto das unidades da federação.
O secretário-geral nacional Francisco Canindé
Pegado o desenvolvimento da Central. Comparado ao
Congresso de fundação, há sete anos, a 3ª edição
apresentou crescimento de mil entidades sindicais
filiadas. Segundo ele, instituições como CUT e Força
Sindical não cresceram proporcionalmente como a UGT.
“A UGT é uma central sindical de primeira categoria,
composta por dirigentes preparados e capazes de enfrentar
qualquer debate”, concluiu o sindicalista.
A nova diretoria da UGT/MG será integrada
também pelo ex-presidente Ademir Camilo, que ocupa a
primeira vice-presidência; Fabian Schettini, como
secretário-geral, e José Cloves Rodrigues, presidente do
Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo
Horizonte e Região Metropolitana (SECBHRM), como
titular da tesouraria.

Reunião na sede

No dia 06 de março, o presidente do Sinteac se reuniu com
os membros da diretoria executiva e o conselho fiscal do
sindicato, com o objetivo foi traçar diretrizes para 2015. No
encontro, o presidente ainda fez uma rápida explanação sobre o
cenário atual em que se encontra o segmento de asseio,
conservação e limpeza urbana, destacando que não podemos ficar
focados na crise econômica que assola o país, mas devemos
trabalhar e buscar alternativas para melhores condições de
trabalho e salários.

Sinteac em Barbacena

No dia 27 de janeiro, o presidente do
Sinteac, Sérgio Félix, e o tesoureiro da
entidade, Sérgio Ribeiro, visitaram a agência
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
na cidade de Barbacena, onde se reuniram com
o gerente do MTE. O objetivo foi divulgar o
sindicato na cidade, uma vez que os
trabalhadores de Barbacena passam a ser
representados pelo Sinteac.

Sinteac promove cursos profissionalizantes
Curso: Qualificação de porteiros
Professora: Thereza Rampinelli
Dia: 11/04/2015
Horário: 09h às 12h
Local: SINERCON - Rua Batista de Oliveira,
470/ 703.
Curso: Segurança em condomínios
Professor: Ricardo Firmino
Dia: 18/04/2015
Horário: 09h às 12h
Local: SINERCON - Rua Batista de Oliveira,
470/ 703.

O Sinteac promoverá entre os meses de abril e maio cursos
gratuitos de capacitação para os trabalhadores da categoria,
visando a qualificação e o aprimoramento das atividades
desempenhadas. A iniciativa ocorre em parceria com o Síndico JF
e tem realização da empresa Lógica Comunicação. Os
interessados devem comparecer à sede do Sinteac, portando
contracheque ou CTPS, para adquirir a guia de inscrição.
Posteriormente, o documento deve ser encaminhado à sede da
Lógica Comunicação - Rua Halfeld, 414/ 710, entre 9h e 12h e
14h e 17h. A foto acima flagra a assinatura do contrato pelo
presidente do Sinteac, Sérgio Félix, a diretora da Lógica
Comunicação, Andréa Castilho, e o representante comercial da
empresa, Paulo Cáscio. Confira mais informações no box ao lado.
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.

Curso: Primeiro socorros
Professor: João Maria Barros de Campos
Dia: 09/05/2015
Horário: 09h às 12h
Local: SINERCON - Rua Batista de Oliveira,
470/ 703.
Curso: Limpeza profissional
Professor: Jean Flávio Dias Ferraz
Dia: 16/05/2015
Horário: 08h às 12h
Local: Flaire - Rua Mercedes Rodrigues
Barreto 155/ Galpão 101 - Parque Guarani
(próximo à UNIPAC).
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