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O SINDEAC conseguiu marcar, com 

o  Ministério Público do Trabalho da

Terceira Região, uma audiência de 

conciliação, em regime de urgência,

para discutir a demissão de 453

prestadores de serviços na  UAI da 

Praça 7.  Sem informações da 

empresa  ou do estado, estes 

trabalhadores foram surpreendidos 

com a notícia sobre uma possível 

demissão já a partir do próximo mês

 

N
a  audiência solicitada pelo

Sindeac, a mediadora,  procu-

radora Dra Adriana Augusta de 

Moura Souza, decidiu cobrar explica-

ções formais do atual e do futuro gover-

no sobre a demissão dos 453 prestado-

res de serviços e expediu notificação 

recomendatória para sustar por, pelo 

menos 60 dias, as demissões para 

análise do contrato em vigor, eventuais 

desdobramentos do distrato e aporte de 

recursos para quitação de verbas resci-

sórias, se for o caso.

CONFUSÃO GERAL

   Na reunião o próprio presidente da 

MGS informou que a empresa tem um 

contrato de 60 meses com o governo 

estadual e que faltam 45 meses para seu 

encerramento. 

     Segundo ele, a empresa não comuni-

cou aos empregados porque o contrato 

não foi suspenso, nem rescindido.

     Também presente à audiência, o 

representante  da PRAÇA SETE 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO S/A, empresa substituta,  

informou que assumirá  a operação do 

setor a partir de 02/01/19; que já contra-

tou e treinou 200 empregados e que os 

salários dos mesmo não seguirão a CCT  
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SINDICATO CONTRA DEMISSÕES  NA MGS

do SINDEAC.

    Diante disto, o presidente, Paulo Roberto 

da Silva, garantiu que o único e legítimo 

representante da categoria é o SINDEAC e 

que a entidade jamais deixará de defender os 

direitos e interesses dos trabalhadores que 

representa.

    Nova audiência foi marcada para o dia 

04/01/19, às 15 horas e foram convocados o 

chefe da equipe de transição, sr. Matheus 

Simões e o novo Secretário de Planejamento 

do Governo Estadual, sr. Otto Levy para 

esclarecerem que providências serão toma-

das pelo novo governo para resolver a ques-

tão.

       O SINDEAC convoca os trabalhadores 

ao MPT,  no dia e horários determinados, 

para que a luta possa prosseguir.
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