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Sinteac promove palestra sobre crimes na internet
No dia 29 de junho, o Sinteac reuniu
trabalhadores para um café da manhã no Ritz Hotel,
seguido da palestra com a delegada Sheila Oliveira. O
salão do hotel ficou lotado para ouvir a apresentação
da policial, que é pré-candidata a vereadora em Juiz de
Fora. Com o título “As ameaças ocultas nas redes
sociais e o papel da mulher na família”, Sheila
discursou sobre os perigos de confiar imagens íntimas
e dados a pessoas desconhecidas na internet, além de
alertar para a importância de proteger corretamente as
senhas utilizadas na rede, com a finalidade de evitar
uma série de transtornos com o roubo das mesmas.
Ao fim da palestra, a delegada regional
Patrícia Ribeiro foi homenageada com a placa de
“Amigo do Trabalhador”. Contando ainda com a
presença do deputado Lafayette Andrada, o evento
ganhou destaque na coluna do Cesar Romero,
publicada na edição do dia 03 de julho do jornal
Tribuna de Minas. Segundo o presidente do Sinteac,
Sérgio Félix, “além de trazer informações relevantes

Diretoria do Sinteac

para todos os presentes, esse encontro é importante para
estreitar os laços entre os trabalhadores da categoria, as
autoridades e a sociedade em geral”. Confira as fotos.

Sheila Oliveira durante a palestra

Delegadas prestigiam o evento

Salão do Ritz Hotel ficou lotado

Delegada Patrícia Ribeiro é homenageada Sheila com as profissionais da Asconcer

Sérgio Félix, presidente do Sinteac, discursa

Astransp esclarece dúvidas dos trabalhadores
No dia 09 de junho, o assistente de informática
da Astransp – associação que contempla o transporte
público de Juiz de Fora –, Fernando Nery dos Reis,
esteve na sede do Sinteac para uma palestra com os
trabalhadores responsáveis pelo setor de benefícios em
suas respectivas empresas. Sob orientação da advogada
da Astransp, Dra. Nívea Maria Pontes, o objetivo do
encontro foi esclarecer dúvidas sobre o recebimento do
vale-transporte.
“A iniciativa foi muito boa. Eu vim de Belo
Horizonte para Juiz de Fora. Por serem cidades
diferentes, o contato da gente com o operador de
transporte é muito difícil. Às vezes, por telefone não
conseguimos sanar nossas dúvidas, mas com o
sindicato promovendo essa parceria já conseguimos
esclarecê-las”, opina a analista de departamento pessoal, Isadora Luiza Braga.
Sônia Maria Silva, encarregada pela limpeza na empresa Elofort, também considerou válida a iniciativa do
Sinteac. “Foi muito proveitoso, tirei as minhas dúvidas. Agora estou tranquila nesse aspecto, porque o funcionário
reclama muito do vale-transporte, que pode atrasar, e aqui foi explicado que leva três dias úteis para o vale 'cair'”,
conta a profissional.

Sinteac forma turma do curso de secretariado e recepção
O Centro de
Qualificação do Trabalhador
do Sinteac continua a todo
vapor! No dia 02 de julho,
formaram as primeiras
alunas do curso de
Secretariado e Recepção,
realizado ao longo de duas
semanas, através de parceria
com o CEBRAPE.
Auxiliando na
preparação para o ingresso
no mercado de trabalho, o
curso obteve avaliação
positiva das alunas. Quem
deseja se capacitar na área
deve ficar ligado: em breve, o
Sinteac abrirá novas turmas!

Cresce número de
demissões
em Juiz de Fora
A crise que assola o país tem provocado
sérias consequências também no mercado de
trabalho de Juiz de Fora. Nos últimos seis meses,
foram 766 demissões apenas na nossa categoria.
Diante dessa realidade preocupante, torna-se ainda
mais importante a qualificação do trabalhador para
conquistar boas oportunidades profissionais.

E mais...
Forte JF
A empresa Forte JF foi convocada para uma
mediação no Ministério do Trabalho e Emprego, no mês
de agosto, por denúncias de não pagamento aos
colaboradores do valor de vigia motorizado, sendo que
os mesmos faziam a ronda de moto.

Mega

MB
Mais uma vez, a empresa MB está falhando com
os trabalhadores. A instituição tem atrasado os
pagamentos e não depositado o FGTS dos funcionários.
O Sinteac já esteve várias vezes no Ministério do
Trabalho e Emprego para a resolver a questão, inclusive
convocando a Prefeitura. Entretanto, o problema
continua. No dia 13 de julho, a empresa foi convocada
para uma mediação no sindicato e não compareceu,
demonstrando total descomprometimento.

Elofort
O Sinteac convocará, em sua sede, uma
mediação para sanar a questão dos colaboradores da
Elofort que prestam serviços no Carrefour. Os
trabalhadores alegam não receber o vale-alimentação,
em troca de comida de péssima qualidade do local.

CBEAGA
Nos dias 07 e 08 de julho, o Sinteac realizou
reuniões para resolver os impasses ocasionados pelo
descumprimento das obrigações da empresa Mega
Serviços com os trabalhadores.
A primeira mediação ocorreu na Gerência
Regional do Trabalho e Emprego de Juiz de Fora (foto), e
a segunda no Ministério Público do Trabalho, em Belo
Horizonte. Nas ocasiões, o sindicato denunciou os
atrasos salariais relativos aos meses de maio e junho,
além de irregularidades no recolhimento do FGTS e
INSS. O Ministério da Fazenda, órgão tomador de
serviços, informou que fará a retenção das faturas
correspondentes para o pagamento direto aos
funcionários envolvidos, mediante depósito na conta
pessoal dos empregados, de acordo com o que há de
valores retidos. O Sinteac auxiliará conferindo as guias
rescisórias e providenciando a assistência aos
trabalhadores na rescisão contratual.

Adcon
O sindicato ajuizou ação trabalhista (processo de
número 0010390.47.2016.038) para recorrer ao valor
descontado indevidamente pela empresa Adcon,
referente ao Dia do Trabalhador em Asseio e
Conservação em 2016. A causa foi ganha em primeira
instância! O Sinteac continuará se empenhando para
assegurar que os trabalhadores não saiam prejudicados.

Após 12 anos de processo, os ex-colaboradores
da empresa CBEAGA Administração e Serviços Gerais
Ltda, conservadora que prestou serviços na UFJF, irão
receber os valores referentes às verbas rescisórias
pleiteadas na Justiça do Trabalho. A morosidade do
processo se deu devido aos vários recursos que a
Universidade Federal entrou, emperrando ainda mais o
recebimento dos trabalhadores.
O Sinteac irá marcar uma assembleia nos
próximos dias com os colaboradores para acertar as
questões do pagamento, previsto para o mês de
setembro.

O Sinteac vem se empenhando para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e suas
famílias, oferecendo benefícios na área da saúde. Somente nos últimos seis meses, foram 3000 guias
médicas emitidas e 800 exames para os colaboradores.
Por apenas R$ 45,00 mensais, o trabalhador tem direito a realizar mais de 100 tipos de exames
laboratoriais, sem custo adicional, além de descontos em outros exames. O associado ainda ganha
descontos e parcelamento em clínica odontológica. Confira as especialidades médicas contempladas
pelo plano.

Pneumologista
Urologista
Mastologista

Sinteac - Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de
Asseio, Conservação e Limpeza
Urbana de Juiz de Fora e Região/MG
Presidente - Sérgio Félix
Tesoureiro - Sérgio Ribeiro

Sede: Av. Barão do Rio Branco, 3396/202, Alto
dos Passos. Cep:36015-440.
Juiz de Fora - MG.
Subsede: Rua Dr. Balbino da Cunha, 60/ 403,
Centro, São João Del Rei. Tel: (32) 3371-2958.
Registro Sindical: 46.000.011024/2003-46

Jornalista/ Designer - Rafael Rezende
Tel:(32)3212-0803 (Recepção)
(32)3218-7127 (Cursos/Presidência)
(32)3321-0227 (Jurídico/Assessoria)
E-mail:sinteac@gmail.com
Site: www.sinteacjf.com.br

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!

