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Vitória do trabalhador!
O ano de 2016 se inicia repleto de boas notícias para os profissionais de asseio e conservação. Em uma
demonstração do empenho e comprometimento do Sinteac com os trabalhadores que representamos, o sindicato
batalhou e assegurou uma série de conquistas para a categoria, firmadas em convenção coletiva junto ao sindicato
patronal. Confira:

Reajuste de 10,5%
Mais uma vez, a categoria de asseio e
conservação teve um índice de reajuste salarial acima da
inflação. O percentual conquistado de 10,5% será
valido a partir de janeiro de
2016. Caso a empresa não
cumpra com essa
determinação, o trabalhador
deve procurar o sindicato para
tomar as medidas cabíveis.

Vale-alimentação
O vale-alimentação foi
reajustado em 30%, índice
considerado inédito. Os
profissionais que recebem um
percentual acima também terão
direito a aumento. Foi acordado
também que o benefício se
estenderá a todos os trabalhadores
que laboram por tempo superior a
seis horas diárias.

s

Porteiros e vigia
Um sonho que se tornou realidade:
o fim do piso salarial diferenciado para
porteiros e vigias
de condomínios.
Dessa forma, os
trabalhadores
deste setor passam
a ter os mesmos
direitos.

Paternidade
A convenção
coletiva de trabalho
assegurou também
que o pai terá direito
a cinco dias de
dispensa após o
nascimento do seu
filho.

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!

Justiça feita: Igualdade salarial para porteiros

“Foi uma conquista muito grande, porque a gente tinha
um salario inferior à classe. Somos porteiros do mesmo
jeito. O presidente Serginho assumiu o sindicato e
cumpriu essa promessa, porque antes nós praticamente
ganhávamos um salário mínimo. Ainda passamos a ter
direito ao ticket refeição, que antes não tínhamos. Hoje
nosso serviço está sendo valorizado. A gente corre risco
o tempo todo aqui, o empecilho para o ladrão somos nós,
então essa mudança foi muito importante para vivermos
um pouco melhor”. Juber Almada

“Todos nós somos porteiros, não tem diferença. A
mesma preocupação com prédio comercial, o
residencial tem também. Aqui tenho que lidar com o
público, saber quem está entrando e quem tá saindo. Um
condomínio como esse que trabalho, de 60
apartamentos, eu conheço todos eles: os moradores,
visitantes, amigos e parentes. Às vezes, a preocupação é
até maior do que o porteiro de prédio comercial. É uma
questão de justiça, igualdade para todo mundo”.
Sebastião Aparecido Solino

Ex-funcionários da Terceiriza recebem verbas rescisórias atrasadas
Os ex-colaboradores da
empresa Terceiriza, que prestavam
serviços na UFJF, receberam os
valores relativos às suas verbas
rescisórias, após decisão judicial
impetrada pelo Sinteac. Umas das
beneficiadas foi Angélica
Cristiane Silva (foto ao lado). "O
sindicato foi efetivo, conseguiu
resolver nossos problemas",
comenta. Veja abaixo fotos e
depoimentos de outros
trabalhadores.

"Muitos diziam que o sindicato não valia nada e era
conivente com a empresa. Porém eu coloquei fé na
equipe do Sinteac que conseguiu resolver o meu
problema". Roosevelt Granjales

"Achei muito importante a atuação do Sinteac. Muita
atenção do pessoal. Dra. Cristiane foi impecável; nunca
faltaram informações, o resultado foi muito rápido.
Atingiu a expectativa!" Arlene Afonso

Centro de Qualificação Sinteac forma mais uma turma
Um café da manhã foi
organizado para celebrar a formatura
da turma de informática que concluiu
em dezembro as aulas oferecidas
gratuitamente pelo Centro de
Qualificação Sinteac. Além dos
alunos, estiveram presentes o
secretário adjunto de Governo do
município, Paulo Gutierrez, a
presidente do Conselho Municipal de
Tr a b a l h o , E m p r e g o e R e n d a
(CMTER), Leila Cristina Abrahão, o
diretor da Clínica Cem, Sérgio
Henrique da Silva, e o diretor dos
cursos do Cebrape, Ricardo Firmino.
Confira as fotos.

E mais...
Horizonte Serviços

Cursos

Ex-funcionários da empresa Horizonte Serviços,
que laboravam na Embrapa, que fizeram acordo e
estavam assistidos pelo Sinteac receberam parte do
acordo relativo às verbas rescisórias conforme
deliberação do Juiz da 5ª Vara do Trabalho. O restante já
foi determinado pelo Juízo que a secretaria providencie
os alvarás respectivos. O ex-funcionário Mauro Brandão
de Paiva considera "importante a atuação do sindicato,
pois agiliza o processo de recebimento das verbas".

Souza Lima Terceirizações
Devido a reclamações e denúncias, o Sinteac
protocolou junto ao Ministério do Trabalho e Emprego
pedido de mediação contra a empresa Souza Lima
Terceirizações, que presta serviços na empresa Essencis
MG Soluções Ambientais S.A. O motivo é o
descumprimento de direitos previstos na Convenção
Coletiva de Trabalho, tais como o não pagamento dos
feriados em dobro e não pagamento de intrajornada.

Trusher

Já estão abertas as inscrições para os cursos de
capacitação profissional, realizados no Centro de
Qualificação Sinteac. A participação é gratuita para todos
os trabalhadores. Não perca essa oportunidade de se
preparar melhor para o mercado de trabalho!

Assédio moral
Após receber denúncias constantes de ameaças
de agressões físicas a funcionários do HPS, o sindicato
protocolou ofícios na empresa Dinâmica, na direção do
HPS, na Prefeitura de Juiz de Fora e na Promotoria de
Justiça, cobrando algum parecer para a resolução do
problema. Assédio moral e assédio sexual... até quando?!
O Sinteac estará atento aos fatos!
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O Sinteac visitou a sede da empresa Trusher
Serviços de Esterilização Ltda. Na ocasião, o presidente
Sérgio Félix e o tesoureiro Sérgio Ribeiro apresentaram
o trabalho realizado pelo sindicato e esclareceram
dúvidas aos funcionários.
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