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APÓS 12 ANOS

S

Terceirizados da UFJF
recebem acerto rescisório

essenta e sete funcionários terceirizados
da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) receberam, no início de outubro,
acertos relacionados às verbas rescisórias
da empresa CBEAGA Administradora e
Serviços Gerais Ltda.
A empresa privada de Belo Horizonte,
que atuava na área de serviços de limpeza
e manutenção de prédios, foi fundada
em 1991, e prestava serviços à UFJF,
mas fechou as portas, deixando muitos
trabalhadores sem receber as verbas
rescisórias.
Depois de 12 anos de espera, e graças
ao empenho do Sinteac, os trabalhadores

Sérgio Félix (presidente do
Sinteac) e José Arimatéia

conseguiram reaver o dinheiro já dado
como perdido por muitos.
O pintor aposentado José Arimatéia de
Castro, 65 anos, comemorou ao receber
o cheque com o montante corrigido.
"Não tinha mais expectativa de receber
esse dinheiro. Veio em boa hora.
Agradeço ao sindicato por comprar esta
briga, pois tenho noção que só recebi
graças ao Sinteac. Agora, vou dar uma
ajeitada na casa."
O pedreiro Adauto Laura, 61, também
vai investir todo o dinheiro na reforma
da residência. "Veio numa hora boa. Já
não tinha esperança. Na época chegamos

a entrar com advogado particular mas,
mesmo assim, não conseguimos nada. Só
o Sinteac conseguiu."
Segundo a advogada do Sinteac,
Cristiane Souza Fernandes, o processo
é de 2004. A UFJF recorreu em todas as
instâncias, mas foi condenada a pagar toda
a dívida das verbas rescisórias.
“A ação foi contra a empresa, o
prestador. Mas como fechou as portas, o
tomador, ou seja, a UFJF arca com isso”,
explicou o presidente do Sinteac, Sérgio
Félix, comemorando a conquista dos
direitos dos trabalhadores mesmo após
uma década de demandas judiciais.

Cristiane Fernandes(advogada
do Sinteac) e Adauto Laura

Sérgio Ribeiro (tesoureiro
do Sinteac) e Antônio Oliveira

ACORDO FIRMADO

Sinteac amplia assistência
jurídica aos trabalhadores

E mais...

O Sinteac comemora o acordo firmado
com o escritório Cezar Britto e Reis
Figueiredo e Carvalho Advogados para
acompanhamento processual das causas
trabalhistas nas instâncias superiores no
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e
no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
O encontro aconteceu recentemente
em Belo Horizonte. Na foto, ao centro,
o advogado Bruno Reis, ladeado por
Carlos Januário, o presidente do Sinteac,

Sérgio Félix, o presidente do Sindicato
dos Policiais Federais de Minas Gerais
(Sinpef-MG), Rodrigo Porto, a advogada
do Sinteac, Cristiane Fernandes, e Vitor
Perito de Bem, diretor do Sinpef (foto 1).
Outra novidade para os trabalhadores
é a parceria com o escritório Souza
Oliveira Souza Advocacia, em Juiz de
Fora. Desta forma, os trabalhadores terão
além da assistência jurídica trabalhista
oferecida na própria sede do Sinteac,

auxílio em vários ramos do direito,
principalmente nas causas previdenciárias,
como aposentadoria e auxílio doença.
O escritório fica na Avenida Barão do
Rio Branco 1.863, sala 901, no Edifício
Top Center, e funciona de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h. O telefone
para contato é o (32) 3212-9887. O
atendimento é realizado pelos advogados
Marcus Felipe de Souza, José Carlos de
Oliveira e Rodrigo de Souza (foto 2).

MB
Por mais um mês os colaboradores da
empresa Moura e Botelho Silveira Ltda,
que prestam serviços para o município de
Juiz de Fora, receberam seus salários e

benefícios atrasados. O Sinteac já esteve
várias vezes em contato direto com a empresa e com a Prefeitura e levou a situação para mediação no MTE. Apesar de já

ter sido autuada, a MB insiste no atraso.
Já protocolamos mais um ofício junto à
PJF e estamos pressionando para que a
situação seja resolvida o quanto antes.

Prestservice

Verzani e Sandrini

O Sinteac recebeu denúncias de que a empresa PrestService,
que presta serviços para a Brasil Center em Juiz de Fora, vem
atrasando salários dos colaboradores e também não vem efetuando os depósitos de FGTS. As denúncias foram levadas ao
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Entretanto, mesmo
após mediação, os colaboradores ainda continuam a fazer a
dobra de escala 12x36, o que é PROIBIDO pela Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT). A empresa também já esteve em
reunião com o Sindicato, mas os problemas persistem. Estaremos programando uma manifestação contra a empresa e o
tomador caso os problemas continuem.

No dia 06 de outubro o Sindicato convocou mediação no
Ministério do Trabalho buscando resolver pendências dos colaboradores da empresa Verzani
e Sandrini Ltda, que prestam
serviços no Shopping Jardim
Norte. Na pauta, o atraso do
vale-transporte e o não pagamento do adicional de insalubridade aos colaboradores que

laboram exclusivamente nos
sanitários. A boa notícia que é
que o pagamento do VT já foi
regularizado. Já o adicional de
insalubridade será discutido entre a empresa e o tomador para
a adequação. O Sindicato está
de olho para que seja cumprido
o que está previsto na Súmula
448 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST).

Santa Fé
Os colaboradores da Santa Fé Serviços
Ltda, que atuam na Justiça do Trabalho,
têm uma notícia para comemorar. Após
o Sinteac entrar com ação judicial, o
titular da 2ª Vara do Trabalho de Juiz
de Fora, Fernando César da Fonseca,

deferiu a tutela antecipada para que a
empresa efetue o pagamento do adicional
de insalubridade, no importe de 40%
sobre o salário-mínimo, aos funcionários
que exercem a função de servente, com
reflexos em férias + 1/3, 13º salário,

FGTS, horas extras e adicional noturno, já
que os contratos de trabalho encontramse em curso. Caso não cumpra o
determinado, a empresa poderá arcar com
multa de R$500 por dia de atraso, até o
limite de 30 dias.
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O

Outubro Rosa
Sinteac também aderiu ao
movimento mundial “OUTUBRO
ROSA” que visa chamar a atenção,
diretamente, para a realidade atual do
câncer de mama e a importância do
diagnóstico precoce.
Para o presidente do Sinteac, Sérgio
Félix, campanhas como o “OUTUBRO
ROSA” são muito importantes,
entretanto, apesar da ampla divulgação,
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“muitas mulheres só descobrem a
doença quando ela já se encontra
em fase avançada. Por isso é preciso
mobilizar nossas companheiras sobre a
necessidade do autoexame das mamas
e, da realização da mamografia”.
O movimento “OUTUBRO ROSA”
teve seu início na década de 90 quando
o laço de cor rosa foi lançado pela
Fundação Susan G. Komen for the

Cure e distribuído aos participantes da
primeira Corrida pela Cura, realizada
em Nova York.
Em Juiz de Fora, diversas atividades
marcam o “OUTUBRO ROSA”.
Uma delas é a 4ª Corrida Solidária
promovida pela ASCOMCER. Neste
ano, o Sinteac foi um dos parceiros do
evento que reuniu milhares de pessoas
em prol da causa.

Da esquerda para direita: Thais - Recepção, Giovane - Homologador, Dr. Rodrigo - Advogado, Sergio Felix - Presidente,
Dra. Cristiane- Advogada, Renata- Administrativo, André - Assessoria, Felipe - Financeiro, Ana Paula- Recepção

Curso de capacitação em homologação movimenta Sinteac

“

O curso foi
sensacional.
Agora
estamos
capacitados
para informar
o trabalhador e
fazer a homologação
da forma correta
Renata Rodrigues de
Souza, homologadora
do Sindicato dos
Empregadores em
Turismo e Hospitalidade
de Cataguases e região

Capacitar sindicalizados, empregados
e empregadores para facilitar o
momento da rescisão de contrato de
trabalho. Esse foi o objetivo do curso
de homologação oferecido pelo Sinteac
neste mês de outubro. Além de dar
ênfase na importância do processo, os
palestrantes deram dicas importantes
para auxiliarem os participantes na
utilização dos sistemas HomologNet
e eSocial, do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
Um dos palestrantes convidados,
Jairo Ramos Diniz, que ocupa o cargo
de calculista na contadoria do Tribunal
Regional do Trabalho, enfatizou a

importância do curso oferecido. "Os
profissionais precisam ter conhecimento
sobre a fundamentação, pois, quando
se discute este assunto, é necessário
ter a base legal.” Ainda segundo ele,
“os alunos do curso também estão
aptos a repassarem os conhecimentos
adquiridos a terceiros”.
Já o consultor de relações do trabalho
e perito judicial trabalhista, Reinaldo de
Oliveira, expôs o projeto e-Social com
foco nas relações trabalhistas e sindicais
e também destacou a importância da
capacitação. "Todos devem conhecer e
usar as novas plataformas, pois não são
opcionais ."

“

Adorei o
curso. Nós
precisamos
ter segurança
ao repassar
informações
aos trabalhadores,
pois estes sempre recorrem
aos sindicatos após a
rescisão do trabalho
Isabella Caruso , assistente
financeira do Sindecohtul
(Sindicato dos Hotéis, Bares,
Restaurantes, Lavanderias e
Similares de JF e região)

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

Sindicalize-se
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!

Delegada Sheila reafirma apoio ao
trabalhador em café da manhã
Para celebrar a vitória histórica nas urnas
da "Amiga do Trabalhador", Delegada
Sheila Oliveira, o Sinteac realizou um café
da manhã, no dia 10 de outubro, reunindo
a vereadora eleita, diretoria, filiados e
amigos.
Sheila, homenageada em 2014 pelo
sindicato, foi eleita com 9.921 votos,
sendo a legisladora mais bem votada da
história de Juiz de Fora, a primeira mulher
representante da Segurança Pública e a

primeira delegada eleita na cidade.
Durante o evento, o presidente
do Sinteac, Sérgio Félix, ressaltou a
importância da união. "Não se constrói
nada sozinho. Apoiamos a delegada e
abrimos a porta do sindicato para ela
e esperamos que faça a diferença no
Legislativo. Foram 9.921 votos e hoje
são quase 600 mil pessoas apostando em
seu potencial. Esperamos que ela tenha
um mandato efetivo, voltado para os mais

excluídos de nossa sociedade."
Sheila agradeceu o apoio e reafirmou
o compromisso com a categoria. "Mais
do que os votos, o que devo agradecer é
o apoio moral que recebi do Sérgio e de
todos vocês. Construímos essa campanha
juntos. Não foi um acordo frio, mas um
compromisso firmado pela causa do
trabalhador. E vamos juntos. Vocês são
a força da mobilização. Conseguiremos
avançar, e muito."
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Festa mobiliza
TRABALHADORES
Pelo quarto ano consecutivo o Sinteac
celebrou em grande estilo o Dia do Trabalhador
em Asseio, Conservação e Limpeza Urbana,
comemorado em 11 de agosto. A festa aconteceu
no dia 30 de setembro, no Sport Clube, em Juiz
de Fora, e reuniu centenas de sindicalizados e
seus familiares, além de amigos e parceiros.
O presidente do Sinteac, Sérgio Félix, destacou

o crescimento, ano a ano, dos sindicalizados e
enfatizou a importância da comemoração. “O
objetivo desta festa é reconhecer o empenho dos
trabalhadores terceirizados sindicalizados. Além
disso, é a oportunidade de confraternizarmos.
Momento de fazermos novas amizades. Há
muitos profissionais que trabalham dentro de
uma mesma empresa mas sequer se conhecem

porque um trabalha no Banco do Brasil, por
exemplo, e outro na Mercedes.
Essa é a hora de estreitarmos os laços.”
Durante a festa, os sindicalizados
participaram de sorteio e mais de 30
foram premiados com eletrodomésticos e
eletroeletrônicos. Um sucesso!
E que venha a próxima!!!

Outubro/Novembro 2016 página 3

