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que não cumprem CCT
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Acima de R$ 8 mil 
reajuste retroativo: 7,5%

Visita às empresas 
constatam irregularidades

Nova Central 
faz 10 anos

Reajustes da CEASA entre 2000 
e 2003 começam a ser pagos

Empresa do MTE 
demite e não paga

SINDAUT CONVOCA CATEGORIA 
PARA APROVAR REAJUSTE

Cesta de Natal 

O Sindicato fará assembléia dia 22 de dezembro, 
terça feira,  às 18h, para aprovação da pauta reivindi-
catória 2016/2017. O encontro é para propor e discutir 
o reajuste salarial que defi nirá a Convenção Coletiva 
da categoria, cuja data base é fevereiro. O edital da 
assembléia foi publicado no jornal “O Povo do Rio” 
dias 20,21 e 22 de novembro. Em fevereiro deste ano, 
os trabalhadores tiveram um reajuste salarial de 7,5%. 
O tíquete refeição teve um reajuste de quase 20%, su-
bindo de R$ 12,80 para R$ 15,00 por dia. A inovação da 
convenção em vigor foi a fi gura do delegado sindical. 
As empresas que têm mais de 200 trabaladores serão 
obrigadas a reconhecer o delegado sindical que será 
liberado pelo menos uma vez por mês para realizar sua 
atividade no Sindicato, contribuindo para o fortaleci-
mento da categoria.

Quem comparecer à assembléia e 
for associado irá receber uma cesta 
natalina com 21 produtos. Os que 
não forem associados também po-
derão ganhar a cesta.

A relação dos produtos da cesta 
são: ameixa seca, atum, azeite, azei-
tonas, biscoito champagne, bom-
bom sortido, creme de leite, canela 
em pó, feijão fradinho, espumante, 
leite condensado, macarrão para-
fuso, maionese, misturas para bo-
linho, bolo, e massa salgada, pane-
tone, pêssegos 
em calda, pó p/
manjar, suco de 
uva e uva passa 
preta, além da 
sacola ecobag 
onde os itens 
estão acondi-
cionados.

A CEASA terá que pagar 
o reajuste salarial de 2000 
a 2003 em conseqüência da 
ação que o SINDAUT ga-
nhou na Justiça do Trabalho, 

A empresa que 
presta serviço à Supe-
rintendência Regional 
do Trabalho do Rio – 
Viamar Construções e 
Serviços LTDA – per-
deu o contrato com o 
Ministério do Trabalho 
e demitiu 60 trabalha-
dores sem pagar seus 
direitos trabalhistas. 
Não homologou no Sin-
dicato e nem liberou o 
FGTS dos trabalhado-
res. O SINDAUT recor-
reu à Justiça do Traba-
lho e a juíza Danielle 
Soares Abeijón, da 27ª Vara, defe-
riu liminar pedida pelo SINDAUT 
determinando o bloqueio dos valo-
res retidos para pagar as verbas de 
10 contínuos da Viamar, no valor 
de R$ 42.148. 

 Sindicato aguarda as infor-
mações do Ministério do Trabalho 
em relação aos 50 recepcionistas 

Trabalhadores estão comparecendo ao Sindicato para 
receber suas verbas

determinando que a empre-
sa cumprisse os reajustes dos 
anos 2000/2001 e 2002/2003. 
A ação tramitou por 12 anos 
na 41ª Vara do Trabalho e o 
juiz determinou a execução 

em grupo de até 
10 trabalhado-
res. Para receber 
os valores atuali-
zados com juros 
e correção mo-
netária, os tra-
balhadores pre-
cisam entregar 
ao Sindicato os 
documentos ne-
cessários para o 
cumprimento da 

que prestavam serviço à Superin-
tendência do Rio para que estes 
tenham também suas verbas resci-
sórias pagas.  Se os recursos para 
essa indenização não vierem da 
Viamar, o Ministério do Trabalho 
responde subsidiariamente diante 
da Justiça, arcando com os paga-
mentos dos empregados.

Flávio, entre Bandeira (E) e Dr.Agripino, procurou o 
Sindaut para buscar seus direitos

ação – os empregados da 
CEASA que entregaram a 
documentação já começa-
ram a receber suas verbas 
salariais. Os que ainda não 
entregaram, devem compare-
cer ao Sindicato, na Rua An-
dré Cavalcanti nº 128, Bairro 
de Fátima,  Centro, com os 
seguintes documentos: pro-
curação para o SINDAUT; 
Identidade, CTPS (página da 
foto, qualifi cação e contrato 
de trabalho), comprovante 
atual de residência; decla-
ração de hipossuficiência; 
certidão de óbito em caso 
de herdeiro; e certidão de 
dependente do INSS.
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EDITORIAL

Os trabalhadores chegam ao final do 
ano preocupados com os acontecimentos 
nefastos que assolam o país e o mundo. 
Aqui, na mesma semana que ocorreram 
os atentados em Paris, com 129 mortos e 
mais de 200 feridos, em Mariana, Minas 
Gerais, houve a maior tragédia ambiental 
de todos os tempos com  o vazamento das 
barragens em Bento Rodrigues que enco-
briu a  pequena cidade com lama tóxica, 
produzindo mortos, feridos e desapareci-
dos. O Rio Doce, cantado em prosa e verso 
por muitos poetas, agoniza e pede socorro. 

Outro acontecimento funesto foi o 
agravamento da crise econômica que es-
tá a produzir altos níveis de desemprego, 
cujo índice pode ultrapassar os 10% até o 
final do ano. O Rio, muito atingido pela 
crise pela condição de maior produtor de 
petróleo do país, viu com pesar a queda de 
70% na arrecadação dos royalties do pe-
tróleo, o que repercutiu nas cadeias produ-
tivas. 

Em conseqüência, o Sindicato tem re-
cebido semanalmente dezenas de trabalha-
dores em busca de suas rescisões contra-
tuais. As empresas que mais demitem são 
aquelas que prestam serviços à Petrobrás, 
a maior empresa do país, cujos dirigentes 
envoltos num mar de corrupção, prejudi-
cam profundamente os empregos diretos 
ou terceirizados.  É o caso da Protemp SG 
Prestação, que nos meses de junho, julho e 
agosto demitiu 138 trabalhadores, da Ma-
zzine que demitiu 92 em outubro / novem-
bro e da BSM Engenharia LTDA, que es-
tá em recuperação judicial e demitiu 726 
empregados. 

Outras empresas que também demiti-
ram em conseqüência do agravamento da 
crise foram a Documentar Tecnologia e In-
formação, que faliu e tenta homologar as 
rescisões de contrato de trabalho sem pa-
gar as verbas devidas aos empregados, a 
Bureau Veritas, que desempregou 29 tra-
balhadores nos meses de agosto/setembro, 
a IPPP que demitiu nos  últimos três meses 
79 trabalhadores, a Man Power Professio-
nal LTDA, com 26 demissões em agosto 
/ setembro, a Accenture, com 107 demis-
sões em junho/julho e agosto e a Geren-
cial Brasil, com 54 demissões também nos 
meses de junho, julho e agosto. Estas de-
missões mostram a gravidade da crise no 
país e particularmente no Rio, cujo gover-
no, quebrado, está sem condições de hon-
rar o pagamento dos salários, inclusive o 
13º dos servidores estaduais.

O Sindicato oferece Balcão de Empregos aos 
trabalhadores para nova colocação no mercado 
de trabalho. Após a homologação os interessados 
podem se candidatar às vagas disponíveis que são 
também postadas no site e no Facebook do SIN-
DAUT RJ (facebook.com/sindaut) para maior di-
vulgação. O Balcão de Empregos funciona na 
Rua André Cavalcanti nº 128, Centro, de 2ª à 6ª 
feira, das 8h às 17h. Mais informações pelos tele-
fones: 2222-2824 - 2242-1339 e 2242-1193.

Documentar: SINDAUT homologa demissões 
e cobra na Justiça verbas devidas

SINDAUT orienta forma correta de preencher a CAT

Quem Ganha mais de R$ 8 mil tem direito a 7,5% retroativo a fev/2015

DIEESE COMEMORA 60 ANOS

Crise Econômica 
aumenta demissões A empresa Documentar especiali-

zada em consultoria, implantação de 
serviços para gestão de documentos, 
demitiu cerca de 150 trabalhadores 
sem pagar as verbas rescisórias e a 
multa de 40% como dispensa sem 
justa causa.

Para não prejudicar o trabalha-
dor o Sindicato homologou e deu bai-
xa na carteira com a ressalva de não 

Dia 26 de novembro foi comemorado 
no Sindicato dos Comerciários do Rio, os 
60 anos do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Sócio-Econômi-
cos – Dieese, criado em 1955 pelo movi-
mento sindical para suprir a necessida-
de de ter à disposição dados econômicos 
confiáveis. Fernando Bandeira, presi-
dente do SINDAUT participou do ato, 
representando a Nova Central Sindical 
dos Trabalhadores – NCST, dizendo em 
sua intervenção, que saudava a institui-

A Comunicação de Acidente de Tra-
balho - CAT deve ser obrigatoriamente 
emitida pelo empregador na consta-
tação ou agravamento do acidente de 
trabalho, com o afastamento do traba-
lhador da atividade e encaminhamento 
ao INSS. A CAT assim que preenchida 
deve ser emitida no site da Previdência 
Sócial

Ayrton de Oliveira, diretor do SIN-
DAUT, esclarece que a empresa tem 
obrigação de emitir a CAT em caso de 
acidente de trabalho. “Caso ela não o 
faça, o próprio acidentado, seus depen-
dentes, o Sindicato, ou o médico que o 
assistiu, podem comunicar o acidente à 
Previdência Social”.

Ayrton lembra ainda que o preen-

Os funcionários das empresas que ganham acima de R$ 8 
mil, até a última convenção, não recebiam o reajuste da categoria 
porque uma cláusula previa a livre negociação entre as partes. 
Agora passarão a receber a diferença dos reajustes atrasados dos 
últimos dez meses.  O Ministério Público do Trabalho chamou o 
sindicato patronal e o SINDAUT que resolveram aceitar a propos-

Balcão de Empregos à 
disposição do trabalhador
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Homologadores do SINDAUT conferem cálculos a 
serem recebidos

quitação das verbas devidas. Com isso 
os trabalhadores poderão sacar o saldo 
do FGTS e dar entrada no seguro de-
semprego. E, o que é mais importante, 
cobrar na Justiça as verbas rescisórias 
através do SINDAUT. 

O presidente do Sindicato, Fer-
nando Bandeira, informou que o 
jurídico do Sindicato vai contestar 
judicialmente a empresa em favor dos 
trabalhadores. 

ção pelos bons serviços tem prestado 
aos trabalhadores, lembrando que um 
dos fundadores, Luiz Tenório de Lima 
– o Tenorinho, grande combatente das 
lutas dos trabalhadores, já falecido, foi 
também um dos criadores da NCST. A 
história do Dieese é de coerência com 
seus princípios fundamentais: buscar 
a unidade na ação sindical e servir à 
Classe Trabalhadora como um podero-
so instrumento na clássica luta entre 
capital e trabalho.

chimento do formulário pelo médico 
deverá ser de forma legível, sem rasu-

ta do MPT de retirar a cláusula que estabelecia negociação livre 
para quem recebesse acima de R$ 8 mil. Os patrões entendiam 
que o reajuste para essa faixa salarial era zero e não concediam 
nada ao empregado. O SINDAUT negociou com Sindicato patro-
nal, e fez um termo aditivo na Convenção retirando a cláusula 
da livre negociação. Este ano o reajuste foi de 7,5%.

ras e a assinatura do médico não pode-
rá ficar em cima do CRM, dificultando 
o entendimento para preenchimento 
no site da Previdência Social.

O serviço é feito pelo Sindicato de 
segunda à sexta feira, das 9hs às 17hs. 
O trabalhador deverá agendar o dia e 
horário no telefone 3269-5020. Tratar 
com Ayrton de Oliveira Fernandes.

Os documentos para dar entrada 
na CAT(original e cópia) são: Atestado 
médico (TODOS); Laudo médico com o 
código internacional de doenças (CID); 
CTPS – pagina da frente (foto) e verso 
com os dados pessoais; CTPS – página 
do contrato de trabalho da empresa; 
Comprovante de residência; Carteira 
de identidade; CPF; PIS
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SINDAUT faz Acordo Coletivo com empresas
Acordo com Prumo: 8,3% 

de reajuste e R$ 1.022 de piso - 
Trabalhadores da empresa Prumo 
Logística em assembléia dia 14 
de outubro no Sindicato, depois 
dos esclarecimentos da diretoria, 
aprovaram o Acordo Coletivo por 61 
votos a favor e 2 contra. Foi decidi-
do que a partir de 1° de setembro 
de 2015 haverá reajuste salarial de 
8,3% para funcionários admitidos 
até 31 de agosto de 2014. Para os 
empregados admitidos a partir de 
1° de setembro de 2014 o reajuste 
será de acordo com a aplicação de 
1/12 acumulados mensalmente a 
partir do mês de admissão, desde 
que os salários assim corrigidos não 
resultem maiores do que os meno-
res salários de cada cargo.       

Pela proposta, o ticket refeição 
passa a ser de R$ 33,25 p/dia e o 

De setembro a novembro de 2015 o SINDAUT ganhou ações na Justiça para os 
trabalhadores que procuraram o Departamento Jurídico a fim de reaver seus direi-
tos trabalhistas. Muitas vezes eles são dispensados sem receber verbas rescisórias, 
diferenças salariais, FGTS incorreto e descumprimento de Cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho. Nesse período foram 257 atendimentos jurídicos, 20 processos 
distribuídos e 31 audiências realizadas. Entre outras causas ganhas pelo Sindicato, 
sem nenhum custo para os trabalhadores, estacam-se: 

Trabalhador indenizado em R$ 27 mil – O trabalhador EVS ganhou na Justiça, 
através do SINDAUT, uma ação contra a empresa ASND Controle de Qualidade no 
valor de R$ 27.073,62. A empresa pagou incorretamente a rescisão contratual e teve 
que indenizar os direitos do empregado que recebia contracheques abaixo do salário 
real, não recebeu férias em 98/99, além de salários atrasados a partir de maio de 1999.

Empresa teve que pagar mais de R$ 8 mil – O Sindicato ganhou ação na 
Justiça do Trabalho em favor da trabalhadora DFDS que foi demitida sem receber 
corretamente suas verbas rescisórias. A empregada não recebeu o aviso prévio inde-
nizado, diferenças salariais e nem as verbas da rescisão no prazo legal. A empresa 
VPAR Locação de Mão de Obra teve que indenizá-la em R$ 8.591,00. 

B.S.D.O recebeu quase R$ 6 mil – A trabalhadora ingressou na Justiça Tra-
balhista, através do SINDAUT, e vai receber da empresa Grand Beaut Produções 
a quantia de R$ 5.547,88 a título de indenização. Ela  não recebeu corretamente a 
quitação de sua rescisão contratual: férias proporcionais, 13º salário proporcional e 
aviso prévio indenizado, além de multas por atraso na quitação das verbas rescisórias.

MVR Engenharia pagou R$ 5 mil de indenização – A trabalhadora ERO, 
através do Jurídico do SINDAUT, conseguiu acordo na Justiça de R$ 5.000,00 em 
que a empresa MVR Engenharia pagasse as verbas de sua rescisão contratual de 
maneira correta. A empresa não pagou as verbas rescisórias dentro do prazo legal, 
deixou de pagar o aviso prévio indenizado, assim como a multa de 40% do FGTS.

Leader paga multa R$ 3.654,47 equivalente a um salário – Por ter demitido 
a trabalhadora ACM no período de 30 dias que antecede a Data Base da categoria 
(1º de fevereiro), o Sindicato conseguiu que a Leader Promoção de Vendas pagasse  
multa a reclamante no valor de R$ 3.654,47, equivalente a um salário nominal do 
empregado. Ao fazer a homologação no Sindicato, foi identificado a indenização com 
base no art.9º da Lei 7.238/84.

ALB recebeu R$ 3.000,00 de Crediloc – O SINDAUT conseguiu na Justiça 
acordo no valor de R$ 3.000,00, a título de indenização, entre o trabalhador ALB e 
a empresa Crediloc Antecipação de Créditos. A empresa demitiu o trabalhador sem 
pagar a diferença do auxílio refeição, não quitando as verbas rescisórias dentro do 
prazo legal (Art.477, 8º da CLT) e deixando de fazer a homologação dentro do prazo 
estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho, resultando em multas.

Semanalmente diretores e colaboradores do 
Sindicato percorrem as empresas para distribuir 
o jornal da categoria, ouvir as reclamações e ti-
rar dúvidas em relação à Convenção Coletiva de 
Trabalho. 

Entre setembro e novembro deste ano foram 
visitadas 58 empresas, que segundo Bandeira, pre-
sidente do Sindicato, é a forma de ter maior contato 
com os trabalhadores da categoria verificando seus 
anseios e necessidades. Entre elas Mazzini, IPPP 
e Dannemann.

A equipe do Sindicato visitou as instalações 
da Petrobrás na Ilha do Fundão onde a empresa 
Mazzini Administração e Empreitas Ltda presta 
serviço. Na ocasião, entregou o jornal da categoria 
e conversou com os trabalhadores. 

AÇÃO SINDICAL

Sindaut faz panfletagens e constata irregularidades

Trabalhadores da Dannemann receberam a visita do Sindaut

Trabalhadores da Prumo Logística 
aprovaram Acordo Coletivo

Trabalhadores do Sebrae renovam
banco de horas

Trabalhadores aprovam no voto secreto 
Banco de Horas

Na Fiocruz, Sindaut visita posto do IPPP

Duas funcionárias que não quiseram se identi-
ficar mostraram-se preocupadas com os cortes na 
empresa e uma delas, que trabalha na Petrobrás 
há 17 anos e passou dos 40, acha um absurdo a dis-
pensa dos mais antigos, pois terão dificuldades de 
recolocação no mercado de trabalho. Informou que 
“além das 92 homologações feitas no Sindaut, há 
”boato” que haverá mais demissões até o fim do ano”. 

Denunciou ainda que uma funcionária que ti-
nha função qualificada no Centro de Pesquisas foi 
dispensada após 27 anos de serviços prestados. “A 
Mazzini não paga insalubridade, apenas 30% de 
periculosidade ao empregado”, reclamou a traba-
lhadora.

As funcionárias dispensadas foram orientadas 
a procurar o Sindicato para receberem seus direi-
tos trabalhistas e se cadastrarem no Balcão de 
Empregos 

O Sindicato também identificou duas recep-
cionistas que dizem estar registradas como “re-
cepcionistas especializadas” na empresa Personal 
Service, e que este ano os profissionais passaram a 
descontar para o Sindicato dos Trabalhadores em 
Asseio e Conservação, que não representa o pessoal 
administrativo e de recepção.

Na Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema 
Moreira os representantes do SINDAUT além de 
distribuir o jornal da categoria conversaram tam-
bém com os trabalhadores que pediram informações 
sobre o próximo reajuste salarial. Foi a segunda 
visita à empresa que antes recebia o Sindicato com 
desconfiança o que não mais ocorre. Além do reajus-
te salarial os trabalhadores perguntaram também 
sobre outros direitos da categoria, previstos na Con-
venção Coletiva. Na Fiocruz a equipe do SINDAUT 

esteve com os trabalhadores das empresas, Insti-
tuto dos Professores Públicos e Privados – IPPP, 
Seres Recursos Humanos e Fundação Benção do 
Senhor – FBS. Esses profissionais prestam serviços 
aos laboratórios de pesquisas Dirac, NCTS, IOC, 
Farmanguinhos, Biomanguinhos e Castelo (Ad-
ministração da Fiocruz). O SINDAUT constatou 
que o IPPP perdeu contratos em alguns postos 
da Fiocruz, sendo os empregados absorvidos pela 
Fundação Benção do Senhor, que assumiu o serviço 
administrativo na sede da Fiocruz, Farmanguinhos 
e Biomanguinhos. Os trabalhadores especializados 
de laboratórios da FBS não recebem insalubridade, 
apenas 30% de periculosidade, embora estejam 
expostos a todo tipo de bactérias e doenças. São 
vinculados a outro sindicato.

ticket alimentação de R$ 411,30 por 
mês com a participação mínima do 
trabalhador de R$ 1,21. O auxilio 
creche / babá passa a ser R$ 527,45 
por mês desde que o funcionário 
possua a guarda da criança e esta 
tenha até 3 anos 11 meses e 29 dias 
de idade. Houve acordo pela ma-
nutenção das demais cláusulas e a 
garantia de um piso salarial de R$ 
1.022,00 para todos os funcionários.

Banco de Horas da Sette 
Brasil terá acréscimo de 50% - A 
empresa Sete Brasil Participações 
Ltda, em assembléia dia 1º de 
outubro, aprovou Acordo Coletivo 
de Banco de Horas a vigorar entre 
março de 2015 e fevereiro de 2016. 
Dos 60 trabalhadores da empresa, 
compareceram 50, que aprovaram, 
através de voto secreto – 48 votos 
a favor e 2 contra – a proposta do 
Sindicato, assim estabelecida: a 
primeira hora vai para o Banco de 

Horas e a segunda, será paga como 
hora extra com 50% de acréscimo.

Ficou acordado ainda que a 
cada seis meses a empresa fará o fe-
chamento para pagar as horas não 
compensadas. Já as horas extras 
trabalhadas aos sábados, domingos 
e feriados – de acordo com a CLT – 
não farão parte do Banco de Horas, 
não podendo ser compensadas e 
serão pagas com adicional de 100% 
para o trabalhador.

No período de setembro a 
novembro houve a renovação de 
Banco de Horas com várias em-
presas, tais como: Escritório Carlos 
Mafra de Laet, Custódio de Al-
meida & Companhia, que aprovou 
renovação por dois anos, Veirano 
e Advogados Associados, Sebrae 
e Judice Sistemas Eletônicos de 
Dados, entre outras.
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Vamos manter
nossa união
SINDICATO DOS

 EMPREGADOS DE 
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ

Tel.: 2242-1193 / 2242-1339 IM
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O QUE O SINDICATO 
OFERECE AO ASSOCIADO

Prestigiou a solenidade, José Calixto 
Ramos, presidente nacional da Nova Cen-
tral que alertou sobre o aprofundamento 
da crise econômica com o crescimento do 

O Ministério Público do Trabalho através 
do Núcleo de Combate às Fraudes nas Relações 
de Trabalho, depois de examinar 30 inquéritos 
civis sobre o desvirtuamento da condição de só-
cio em escritório de advocacia, determinou que 
fosse feito o registro do advogado como empre-
gado nos escritórios de advocacia. Tendo em 
vista a quantidade de inquéritos, o MPT con-
vocou audiência pública para debater de forma 
democrática as relações de trabalho, associa-
tivismo e relação de emprego em escritórios 
de advocacia, o que possibilitará, a partir das 
diversas concepções, a tomada de decisões por 
parte dos órgãos do MPT. 

NCST do Rio comemora dez anos
• Atendimento Social:

    Diretores e advogados de plantão procuram 
solucionar problemas junto ás empresas, rece-
bendo as denúncias e orientando como resolvê-
-las.  Ofícios são encaminhados às autoridades 
competentes, com a assessoria dos advogados.

• Atendimento Jurídico: 

O sindicato oferece auxílio em questões tra-
balhistas, acompanhando as audiências, fazendo 
acordos e processos em nome dos trabalhadores. 
O atendimento pode ser feito na sede, à Rua André 
Cavalcanti, 128, Centro.

• Kombi Assistencial: 

É garantido ao associado e seus dependentes 
o direito ao transporte gratuito em caso de doenças 
ou de movimentos grevistas e reivindicatórios.

• Ajuda em dinheiro: 

Após um ano de associado o trabalhador tem 
auxílio pecuniário, garantido nos  casos de nasci-
mento dos filhos, matrimônio, doença ou morte do 
titular ou dependente.

• Desconto de 30% para consultas oftal-
mológicas:

Os associados têm garantido o direito a um 
abatimento de 30% em consultas, avaliações e 
exames médicos de vista no Centro do Rio e em 
Niterói. Tem também 30% de abatimento ao fazer 
os óculos. Basta pegar um encaminhamento na 
secretaria do Sindicato.

• Caminhão de mudanças: 

O associado dispõe de caminhão de alto 
padrão com ajudante para mudanças em todo o 
Grande Rio, Niterói e São Gonçalo, por apenas R$ 
130,00. É necessário agendar a mudança previa-
mente com 15 dias de antecedência na secretaria 
do Sindicato. As mudanças são feitas nas terças 
e quintas feiras.

• Assistência Médica: 

Clínicas conveniadas no Centro, Zonas Norte, 
Sul e Baixada Fluminense oferecem aos associa-
dos e a seus dependentes consultas e emergência 
com pronto socorro de urgência, sem internação. 
Mais informações no tel: 2242-1339

• Assistência Odontológica: 

O Sindicato encaminha os interessados para 
assistência odontológica na clinica que atende no 
Centro e em Campo Grande. Taxa de R$ 35,00  
tratamento em 6 messes. Maiores informações 
nos tel. 2242-1339/2242-1193 (Centro) ou 2413-
9673/3936-4741 (Campo Grande).

Convênios e descontos
• Academia de Concurso Público: nos 
cursos preparatórios para concursos o desconto 
é de 20%. Mais informações no tel. 2242-1202

• Faculdade e Colégio Simonsen: Vários 
cursos de 3° grau com desconto de 20 a 70% nas 
mensalidades.

• Colégio e Curso Tamandaré: Os filhos 
dos associados têm direito a 30% de desconto da 
4ª série do ensino fundamental até o 3° ano do 
ensino médio. O mesmo abatimento para o curso 
pré-vestibular e preparatório para escolas militares, 
técnicas, CAP da UERJ e UFRJ. Válido para as 
unidades do Centro e do Méier. 

• Curso de Inglês Fisk: desconto de 10% em 
todas as unidades do Fisk no Rio.  

Mais informações, acesse www.sindaut.org.br

desemprego. Já o presidente regional.  Se-
bastião José, falou de sua emoção de come-
morar os dez anos da NCST/RJ, que nasceu 
para ser diferente e defender os princípios 
do sindicalismo, como a contribuição obri-
gatória e a unicidade sindical. Abrilhan-
taram o ato os presidentes das centrais de 
São Paulo, Luiz Gonçalves e do Espírito 
Santo, Lauro Queirós. 

Constou da programação série de pales-
tras com Zilmara Alencar, Paulo Guilher-
me dos Santos, presidente da AMATRA/RJ, 
o auditor fiscal do MTE André Luiz Gran-
dizoli e o vice-presidente da CONALIS, 
Renan Bernardi. Também prestigiaram o 
evento os dirigentes da UGT, Dr Cláudio 

Escritórios não respeitam direitos dos advogados 

Líder:  R$ 15 de tíquete refeição nos últimos 5 anos

Na audiência pública, dia 14 de outubro, na 
sede da Procuradoria do Trabalho da 1ª Região, 
com a presença do Procurador do Trabalho, Dr 
Rodrigo Carelli, e de mais de 100 advogados, 
além de representantes de sindicatos, associa-
ções e instituições como a OAB, ABRAT, IAB e 
ACAT, entre outras, foi discutida a relação de 
trabalho nos escritórios de advocacia e as cons-
tantes fraudes nas contratações de advogados. 
Foi denunciada a prática de alguns escritórios 
de contratarem advogados como associados 
para fugir da legislação trabalhista. 

Questões irão para OAB
Na opinião de alguns participantes, a pre-

carização da relação de trabalho resulta da au-
sência de regras para a atuação do advogado. 
O procurador geral da OAB, Berith Santana, 
disse que levará as questões discutidas para a 
Ordem, para que seja elaborada uma proposta 
de regulamentação da atividade. A intenção do 
Núcleo de Combate às Fraudes do MPT é que 
a partir das sugestões apresentadas na audi-
ência, seja elaborada uma proposta de Termo 
de ajustamento de Conduta – TAC, para que 
o problema seja resolvido de forma definitiva. 
O Sindicato de Empregados de Agentes Autô-
nomos do Comércio e Empresas de Assesso-
ramento participou da audiência, através da 
advogada Dra Maria Goretti Lima.

e da Força Sindical, Dr Euzébio, além dos 
presidentes da NCST de São Paulo, Luiz 
Gonçalves e de Lauro Queirós, da NCST/
ES.

No encerramento da festividade todos 
os representantes dos sindicatos e federa-
ções receberam placas comemorativas dos 
10 anos da Nova Central. Pelo SINDAUT, 
recebeu a placa a diretora Maria Alves.

Audiência Pública debate relação de trabalho
 nos escritórios

A diretora Maria Alves recebeu de Calixto 
a placa do Sindaut

 Na OAB, NCST comemorou 10 anos

A Líder Promoção de Vendas terá que 
pagar a diferença do valor do tíquete re-
feição da Convenção Coletiva da categoria 
dos últimos 5 anos pois desde 2010 não faz 
o reajuste, pagando apenas a quantia irrisó-
ria de R$ 6 por dia. O Sindicato entrou na 

Justiça Trabalhista com medida cautelar para 
a empresa respeitar o valor previsto na Con-
venção deste ano. 

A 58ª Vara do Trabalho acatou o pe-
dido do SINDAUT e determinou à Líder 
que pagasse as diferenças das convenções 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 
e 2014/2015. Em 2015 o valor do tíquete re-
feição é de R$ 15.

O advogado do Sindaut, Dr.José Agripi-
no, explicou que a empresa tem que cumprir 
a liminar, pois verba alimentar é prioritária.

Comemoração de 10 anos da NCST no Senado

Sessão Solene no Senado celebra 
10 anos da NCST nacional 

A Nova Central Sindical Nacional tam-
bém comemorou dez anos, em Brasília, dia 
28 de agosto, no Congresso Nacional, em 
sessão solene requerida pelo senador Paulo 
Paim. Participaram do evento os dirigentes 
nacionais José Calixto Ramos, presidente, 
e os diretores, Fernando Bandeira, Moacyr 
Tesch, João Domingos e Sonia Zerino, re-
presentando as mulheres. Também com-
pareceram  o secretário do Ministério do 
Trabalho e Emprego, Francisco José Pon-
tes, Ricardo José Macedo procurador do 
Ministério Público do Trabalho e o diretor 
adjunto da Organização Internacional do 
Trabalho, Stanley Gacek

Calixto Ramos saúda plenária

O SINDAUT participou da solenidade 
que marcou os 10 anos da Nova Central 
Sindical dos Trabalhadores do Rio, dia 6 de 
novembro, no auditório da OAB, lotada de 
dirigentes sindicais representando os 113 
sindicatos filiados e 9 federações de todo o 
Rio

O presidente do Sindicato, Fernando 
Bandeira, foi um dos fundadores da Cen-
tral, criando primeiro o Fórum Sindical 
dos Trabalhadores para barrar a reforma 
Trabalhista/Sindical que Lula tentou fazer 
em seu 1º governo.   O Fórum deu origem 
à NCST, entidade nacional criada para or-
ganizar a luta dos trabalhadores em todo o 
país para resguardar as conquistas obtidas 
e ampliá-las. Bandeira, que é diretor nacio-
nal de Formação Política da Nova Central, 
não pode comparecer ao evento, pois estava 
em viagem ao exterior.


