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Contra as reformas trabalhista e previdenciária

Sinteac se posiciona contra a retirada

O

dos direitos trabalhistas

Sinteac vem, neste momento tão conturbado da história trabalhista, deixar claro que é contra qualquer
retrocesso e retirada de direitos dos trabalhadores, o
que é proposto, de forma velada ou direta, pelas mudanças com a aprovação das reformas trabalhista e
previdenciária.
“Não podemos ver a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ser pisoteada, ignorada desta forma”,
enfatizou o presidente do Sinteac, Sérgio Félix, que
lembrou também o posicionamento de importantes
nomes ligados às causas laborais, como do presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, que resumiu de uma forma muito simples
o que pode ocorrer.
“O trabalhador ganhará menos, trabalhará mais e
ficará exposto a acidentes de trabalho.”
O mesmo pensamento tem a Ministra do Tribunal

Superior do Trabalho – TST, Delaíde Alves Miranda
Arantes, que também se posicionou contra a reforma
trabalhista. No último mês ela afirmou que “existem
grandes inverdades” nos argumentos do governo para
promover a reforma. A declaração foi feita durante
audiência pública da comissão especial da Câmara
dos Deputados que trata da reforma trabalhista (PL
6.786/16).
Para a magistrada, a primeira “inverdade” é o
governo afirmar que a reforma irá gerar mais empregos. “Em lugar nenhum do mundo, as reformas
geraram empregos; ao contrário, geraram a precarização de empregos”.
Outra “inverdade”, segundo ela, seria dizer que a
legislação é obsoleta. A juíza afirmou que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já teve 75% dos
artigos alterados, preservando direitos básicos.

Advogado e assessor do Sinteac participaram de
mediação com representantes da PrestService

PrestService

N

O terceiro item inverídico, de acordo Delaíde, é a
afirmação de que a prevalência de acordos coletivos
sobre a legislação seria benéfica aos trabalhadores.
Segundo ela, o “negociado sobre o legislado” já existe, mas para negociar benefícios adicionais. A Ministra defende que a solução da crise deve ser encontrada na economia, não na precarização do trabalho.

Paralisação nacional

Para dizer não a essas propostas que só prejudicam o trabalhador, os sindicatos ligados às centrais
sindicais irão realizar uma paralisação no dia 28
de abril, como forma de alertar o governo de que a
sociedade e a classe trabalhadora não aceitarão as
propostas de reformas da previdência, trabalhista e
o projeto de terceirização aprovado na Câmara dos
Deputados.
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o dia 30 de março o Sinteac se reuniu
mais uma vez com a PrestService, empresa que presta serviços para a Brasil
Center em Juiz de Fora, a fim de esclarecer as denúncias de irregularidade quanto
ao recolhimento do FGTS e do possível
encerramento de contrato de prestação
de serviço com a Brasil Center. Durante a reunião, que aconteceu no MTE, o
representante da empresa afirmou que
não há encerramento de contrato e que
o mesmo continua vigorando. A respeito
do recolhimento do FGTS, informou que
está regular perante à Caixa Econômica
Federal devido a um parcelamento feito
pela empresa. Já sobre as outras verbas
trabalhistas, admitiu que houve atraso,
mas que, atualmente, estão em dia. Ficou
acordado que a empresa tem até 30 dias
para apresentar ao Sindicato o comprovante de recolhimento do FGTS e atestar
a regularidade das demais verbas.
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Sinteac já está realizando homologações das rescisões trabalhistas
dos cerca de cem porteiros que trabalhavam para a empresa terceirizada MB. O procedimento está sendo
feito em caráter especial, pois, a empresa não pagou as verbas rescisórias e nem a multa de 40% sobre o
FGTS dos funcionários.
Para que esses profissionais não
percam os benefícios do seguro

Eleições Conascon

E

stá marcado para dia 17 de abril, em Brasília, a eleição da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes (Conascon). O presidente do Sinteac, Sérgio
Félix, integrará a Diretoria Executiva. O convite foi feito pelo presidente da entidade, Moacyr Pereira, devido ao trabalho atuante que a direção do Sinteac tem
realizado em prol dos trabalhadores das categorias que representa em Juiz de Fora
e também na região da Zona da Mata. O convite foi recebido com grande alegria
por todos do Sinteac, já que a Conascon tem uma longa trajetória de luta e valorização dos trabalhadores do segmento de asseio, conservação e limpeza urbana.

Santa Fé

N

o final do mês de março, o Sinteac recebeu a notícia de que o resultado do laudo pericial
para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), aos colaboradores da Santa Fé Serviços Ltda que exercem a função de servente na Justiça do Trabalho, foi favorável. O pagamento está previsto na súmula 448 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST). No entanto, o resultado ainda está pendente de sentença e de possíveis
recursos por parte da empresa. Vamos aguardar.

desemprego e o Fundo de Garantia, o sindicato está realizando as
homologações e orientando o trabalhador a ingressar na Justiça para
conseguir recuperar suas verbas
rescisórias.
Vale lembrar que em diversas
oportunidades o Sinteac denunciou a má conduta adotada pela
empresa MB. As reclamações são
diversas,mas a principal é referen-

te ao atraso nos pagamentos dos
salários e dos benefícios. Por conta disso, o sindicato acionou o Ministério do Trabalho que chegou a
notificar a empresa. Os problemas
continuaram e uma manifestação
também foi feita para deixar a
sociedade a par dos desmandos e
falta de respeito com o trabalhador. Apesar de ter sido substituída
por outra empresa nos postos de

portaria, a MB ainda continuará
prestando serviços à Prefeitura no
setor de serviços gerais.
Como de costume, o Sinteac vai
continuar fiscalizando e denunciado
toda vez que for necessário. A boa
noticia é que parte dos trabalhadores
dispensados pela MB será aproveitada pela empresa Planejar que assumiu os postos de portaria junto à
Prefeitura de Juiz de Fora.

Você sabia que o trabalhador de Juiz de Fora conta
agora com o Centro de Atendimento ao Trabalhador
(CAT) para tirar dúvidas jurídicas e trabalhistas?Pois é!
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Anote o endereço!!!
Rua Francisco Bernardino 609, próximo à Rua Benjamin Constant, no Centro

De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Março/Abril de 2017 página 4

Centro de Atendimento ao Trabalhador

Expediente
Sinteac Sindicato dos
Trabalhadores
em Empresas
de Asseio,
Conservação e
Limpeza Urbana
de Juiz de Fora e
Região
Presidente:
Sérgio Félix
Tesoureiro:
Sérgio Ribeiro
Sede: Av. Barão
do Rio Branco,
3396/202, Alto
dos Passos - Juiz
de Fora - MG
Cep 36015-440

O

Sinteac instala unidade pioneira
em Juiz de Fora
ano de 2017, ano que o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Juiz de Fora
(Sinteac) comemora uma década de existência será, com certeza, um ano marcante.
Neste mês o Sinteac realizou o que até então
era um sonho: a inauguração do Centro de
Atendimento ao Trabalhador (CAT).
O CAT, instalado na Rua Francisco
Bernardino 609, no Centro da cidade,
funcionará diariamente, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 14h, e irá proporcionar assistência trabalhista e jurídica
aos trabalhadores de todas as áreas.
Para o presidente do Sinteac, Sérgio Félix, o apoio de amigos e parceiros garantiu
a implantação do projeto pioneiro na cidade. “Só temos que agradecer o empenho

de todos pelo apoio irrestrito para que este
projeto saísse, de fato, do papel.
O coordenador da unidade, Ailton Rodrigues, enfatizou que “o objetivo é proporcionar a valorização do trabalhador,
dando a ele apoio jurídico nos momentos
em que precisar.”
O café da manhã de inauguração da
unidade foi badalado e reuniu políticos,
vereadores e autoridades, como a delegada e vereadora Sheila Oliveira, os vereadores Obama Junior e Kennedy, o presidente da OAB Sindical Nacional, Bruno
Reis, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, João Matos, a presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego
e Geração de Renda, Leila Abrahão, a

delegada Regional de Polícia Civil, Patrícia Ribeiro, a técnica da Sedese Regional
Juiz de Fora, Martha Schmidt, além de
representantes da Ordem dos Advogados
do Brasil - Subseção de Juiz de Fora, sindicalistas, advogados e um agradecimento à empresa Verona Segurança por prestar o serviço de segurança na cerimônia
de inauguração do CAT.
O deputado Federal Edson Moreira
também prestigiou este importante momento e novamente firmou seu compromisso de apoio ao trabalhador. “O trabalhador movimenta toda nossa economia,
gera todos os recursos, mas é o menos
considerado. Este centro só mostra que
o Sinteac valoriza e coloca o trabalhador
em primeiro lugar. Parabéns.”
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Sindicalize-se

Bruno Reis; delegada e vereadora
Sheila Oliveira; deputado federal Edson
Moreira; Sérgio Félix; e representante
da OAB-JF, Denilson Romano

João Matos, Sheila Oliveira, Sérgio Félix,
presidente do Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Geração de Renda, Leila Abrahão,
Ailton Rodrigues, Edson Moreira e Bruno Reis

Solenidade de abertura do Seminário contou com a
participação do presidente da FBHA, Alexandre Sampaio

“Sindicalismo moderno”

Seminário reúne entidades laborais
e patronais em Juiz de Fora

Um seminário promovido pela Federação Brasileira de
Hospedagem e Alimentação (FBHA) e pela Federação
dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado
de Minas Gerais (Fethemg), com apoio do Sinteac, debateu questões importantes em torno do desenvolvimento
do turismo mineiro.
O encontro, que envolveu entidades laborais e patronais, aconteceu no dia 16 de março, no Ritz Hotel, no
Centro de Juiz de Fora.
Foram momentos de debates, conhecimento e reflexão
acerca de diversos assuntos, como o Projeto de Lei da
Reforma Trabalhista, as convenções coletivas das condições de trabalho no setor do turismo e hospitalidade, a
legalização dos jogos no Brasil e o associativismo.
O seminário contou com a presença de autoridades,
representantes sindicais, empresários, trabalhadores
e imprensa. A solenidade de abertura ficou por conta
do presidente da FBHA, Alexandre Sampaio, do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, João Matos e do vice-presidente
da Fethemg, Sebastião Xavier, que destacou a importância do encontro.
“Na atual conjuntura, nós, trabalhadores, enfrentamos
uma difícil fase diante dessas possíveis reformas previdenciária e trabalhista, as quais prejudicam diretamente
o trabalhador. Por isso, movimentos, reuniões e eventos
como este são de suma importância. Neles, tentamos
passar para os trabalhadores e empresários a nossa visão
desta realidade. Além de ser, também, uma oportunidade para que a classe trabalhadora defenda seus direitos”,
concluiu Xavier.

Sérgio Félix, Sheila Oliveira, vigias da Verona
Segurança e deputado Edson Moreira

Bruno Reis, Ailton Rodrigues
e deputado Edson Moreira
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Público encheu auditório
no Ritz Plaza Hotel
Da esquerda para a
direita, o presidente do
Sinteac, Sérgio Félix,
a advogada do Sinteac,
Cristiane Fernandes, o
auxiliar administrativo,
Carlos Januário Júnior,
o responsável pelo
Departamento Financeiro
do Sinteac, Felipe Vassallo,
o advogado do Sinteac,
Rodrigo Gabriel, o assessor
da Presidência, André
Cunha e o vice-presidente
do Sinteac, Ailton
Rodrigues.

Mês da Mulher

Sinteac presta homenagem às mulheres

E

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!

Programação contou
com debates e palestras

m homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, funcionários do Sinteac prestaram
homenagem às mulheres que,
de uma forma ou de outra, auxiliam o trabalho do sindicato.
Parte da direção e funcionários do Sinteac entregaram
rosas vermelhas às colaboradoras da Justiça do Trabalho
e do Ministério do Trabalho
e Emprego, em Juiz de Fora.
Juízas, promotoras, analistas,

faxineiras,
recepcionistas:
ninguém ficou fora da homenagem, que se estendeu até a
sede do Sinteac.
“A entrega das rosas foi
uma forma de homenagear as
mulheres. No entanto, mais
importante que isso, é saber
valorizá-las e respeitá-las todos os dias do ano. Mulheres
são guerreiras e fazem parte da engrenagem do nosso
país!”, destacou o presidente
do Sinteac, Sérgio Félix.
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