www.sindaut.org.br

ANO XXVI- Nº 34 - Julho/Agosto/Setembro 2016

Jornal do SINDAUT

sindaut@ig.com.br

JORNAL DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS NO COMÉRCIO E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Sede: Rua André Cavalcante, 128 - Bairro de Fátima - Centro - Tel.: (21) 3077-2700 / 2242-1202 Sub-sede: Rua Albertina, 70 - Campo Grande - Tel.: 2413-9673 / 3405-1033

Últimos 5 anos:

Justiça manda Leader pagar tíquete
de 18 reais a mil trabalhadores

O Sindicato conseguiu na justiça o pagamento da diferença do tíquete refeição para quase mil trabalhadores da
Companhia Leader Promoção de Vendas que era de R$ 6 desde 2010 e foi para R$ 18, como prevê a Convenção Coletiva de Trabalho. A empresa terá que desembolsar mais de um milhão de reais para pagar a diferença dos valores
dos últimos 5 anos em três parcelas, através do SINDAUT
Fernando Bandeira, presidente do Sindicato fez questão que ficasse registrado em ata que, em caso de inadimplência da Leader com relação às parcelas acordadas, incidirá multa de 40% nas parcelas remanescentes.
Os trabalhadores deverão preencher um formulário específico disponibilizado no site www.sindaut.org.br, enviar
por e-mail para sindaut.leader.pagamento@gmail.com, e anexar fotos da carteira de trabalho (página da foto, página
da filiação e página do contrato com a Leader ) .
No site do Sindicato - www.sindaut.org.br – consta a listagem completa dos trabalhadores e o passo a passo de
como e quando receber.

Trabalhadores prejudicados

Conte Conosco demite e não paga

Os 55 trabalhadores da empresa Conte Conosco que
presta serviço às drogarias Venâncio, vieram ao Sindicato
denunciar que 15 empregados foram demitidos sem receber as verbas rescisórias, nem foram liberados para fazer
a homologação. O trabalhador além de demitido ficou
prejudicado no seguro desemprego e FGTS.
O presidente do Sindicato, Fernando Bandeira, atendeu os trabalhadores e acionou os advogados do departamento jurídico, que entraram com ação judicial em face
da empresa e da tomadora do serviço.
Trabalhadores que não quiseram se identificar, informaram que a empresa paga o vale refeição de R$ 15,00
quando deveria ser R$ 18,00. Reclamaram ainda que não
tinham horário pré-determinado para a jornada diária de

Sindaut consegue que
Bureau Veritas cumpra a
Convenção Coletiva

O juiz da 82ª Vara do Trabalho, José Mateus Alexandre Romano, determinou à Bureau Veritas do Brasil que a partir de julho pague aos empregados
os reajustes e benefícios conquistados nas Convenções Coletivas de Trabalho
entre 2014 e 2016, independente se essa empresa concedeu no período qualquer aumento espontâneo aos trabalhadores. O SINDAUT conseguiu tutela
antecipada na Justiça, assegurando os direitos dos trabalhadores. A Bureau
Veritas alegou que, por conta própria deu reajustes, mas reconheceu não ter
cumprido as Convenções Coletivas da categoria nos últimos três anos. O magistrado, entretanto, decidiu pelo cumprimento da Convenção.
Trecho da sentença do magistrado: “Condeno a empresa a reajustar os
salários de seus empregados com os reajustes pretendidos na inicial, independente de qualquer aumento espontâneo dado em caráter geral ou a parte
de seus empregados.” Na sentença o juiz explicou que: “indeferir o pedido
de tutela antecipada significa possibilitar a eternização de falta de reajuste de
salários pela convenção aos trabalhadores”.
Os índices a serem incorporados são: 6,8% de fevereiro de 2014, 7,5%
de fevereiro de 2015 e 11,3% de fevereiro de 2016, aos salários sob pena de
multa de 10% do salário já reajustado para cada substituto por mês de não
cumprimento da obrigação.

Presidente do SINDAUT
homenageado na Alerj
Trabalhadores denunciam irregularidades da empresa
trabalho. O Sindicato ainda apura se a empresa recolhia
corretamente o FGTS e INSS.

Desemprego

Por mês 800 homologações

Nos meses de abril, maio, junho e julho de 2016, foram feitas 2.385 homologações no SINDAUT. Centenas
de trabalhadores com menos de um ano em carteira foram
demitidos nesse período. A maior ocorrência foi em maio,
com 936, seguida de 916 em abril e fechando o trimestre,
705 até 13 de julho.
As empresas que mais demitiram foram: Accenture:
89; Bastia Xaxier: 28; BSM: 32; Café Expresso: 112;
Consult Cons. De P. Serv.: 26; Cor Brasil: 15; Infotec
Consultoria: 19; Mazzini: 40; Protesa Distrib. Nut: 22;
Pronan Serv Tec: 23 e SOS Tecnl. da Informação: 22;
Accenture: 25; Seres: 18.
Como é do conhecimento geral, o Estado do Rio foi
um dos mais atingidos pela crise econômica, agravada
pela Operação Lava Jato que atingiu a Petrobrás e as
grandes construtoras, por desvios de recursos públicos.
Direta ou indiretamente várias empresas prestadoras de

Reajuste salarial da
CODIN só na justiça
Página 2

serviços, cujos empregados são representados pelo SINDAUT, prestam serviços à estatal ou às construtoras, sendo penalizadas pela referida Operação. Em conseqüência
tiveram que fazer demissões de trabalhadores que vieram
ao SINDAUT fazer suas homologações.

Os homologadores verificam todos os cálculos trabalhistas

Entenda as novas regras
dos benefícios do INSS
Página 3

(D) Sacramento(Sintraturb), Leonardo(Sinpol), Dep. Paulo Ramos, Bandeira, Dep. Luiz
Martins, Deuzébio(Fed. Alimentação). Também fizeram parte da mesa os sindicalistas
Sérgio Luiz ( Fed. Vigilantes do RJ) e Antonio Carlos (SindvigRio)
Mais de 200 pessoas, entre sindicalistas e trabalhadores estiveram presentes ao
plenário da Assembleia Legislativa no último dia 30 de junho, prestigiando o paraibano Fernando Bandeira, que recebeu da ALERJ o título de Cidadão do Estado do
Rio de Janeiro. Iniciativa dos deputados Luis Martins (PDT) e Paulo Ramos (PSOL).
Fundador do SINDAUT e ex-deputado pelo PDT, Bandeira sempre foi combativo e
leal aos trabalhadores. Logo que o presidente Lula tomou posse e pretendeu fazer a
reforma sindical/trabalhista, Bandeira foi o baluarte do inconformismo dos trabalhadores, unindo os vários sindicalistas no Fórum Sindical dos Trabalhadores, embrião
da Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST, criada em 2005.

SINDAUT aciona
CEASA na justiça
Página 4

Jurídico assegura
direitos da categoria
Página 4
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EDITORIAL

O BRASIL
TEM JEITO
Os brasileiros passam por tempos

difíceis. Tempos de impeachment, que
muitos chamam de golpe, tempos de crise econômica, quando a indústria dá marcha à ré, o comércio patina e as demais
atividades seguem na mesma trilha, deixando milhares de trabalhadores desempregados.
Entretanto, o Brasil é um país de extensão continental, de incontáveis riquezas estratégicas, imensas áreas agricultáveis, não sujeito a fenômenos naturais
como terremotos, maremotos, furações,
entre outros. Tem unidade lingüística e
povo homogêneo com diferentes religiões que não brigam entre si. O que faz
crer que sairá desta, quem sabe mais fortalecido.
Porem, um complicador para que siga nesta direção, é que os atuais dirigentes do país têm planos de retirar direitos
conquistados, com mudanças na Previdência que alteram a idade mínima para a
aposentadoria, redução dos dias de férias,
corte do décimo terceiro salário, diminuição do horário de almoço, além de alterações nas regras do seguro desemprego e
do FGTS. Por incrível que pareça, ainda
tem empresários, como Robson Andrade,
presidente da FIESP, que sugere aumentar a jornada de trabalho para incríveis 60
horas. Só falta o governo interino aceitar
tamanho disparate.
Declarações sobre o fim da universalidade do Sus, privatizações que podem atingir órgãos públicos como a Petrobrás, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, além da introdução das terceirizações indiscriminadas, deixam os
trabalhadores inquietos. O governo interino quer também alterar políticas públicas exitosas, como a valorização do salário mínimo, a lei de cotas, Fies, Prouni, Bolsa Família, e, ainda, acabar com
programas de grande alcance social como o Samu e a Farmácia Popular, jogando os mais pobres para a condição de indigentes.
Ante esta realidade, vemos que nem
tudo são flores no caminho desta grande
Nação. Compete aos trabalhadores se organizarem em seus sindicatos e centrais
sindicais para defender suas conquistas,
para que permaneçam e, ao invés de extintas, sejam aperfeiçoadas e fortalecidas.
Os trabalhadores têm que lutar para que o
país se desenvolva de forma autônoma e
independente de tal forma a ser protagonista de sua história. E, sobretudo, para
tornar realidade o sonho do grande mestre, Darcy Ribeiro, assim formulado: “no
Brasil florescerá uma civilização mestiça
e tropical, orgulhosa de si mesma. Uma
civilização mais alegre, porque mais sofrida, melhor porque aberta à convivência com todas as raças e culturas e porque
assentada na mais bela e luminosa província da terra”.
Que se cumpra o desejo de Darcy Ribeiro – o Brasil tem jeito.

Café Expresso paga multa de um mínimo
para 80 trabalhadores
A empresa Café Expresso que presta serviço para a Kimberly
Clark do Brasil, demitiu 80 trabalhadores, promotores de venda, entre eles, uma funcionária com mais de 22 anos de trabalho e outro,
com mais de 9 anos, com os quais conversamos e não quiseram se
identificar.
A homologação foi feita dia 24 de junho, fora do prazo estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho, tendo a empresa que pagar
multa de um salário mínimo nacional a cada trabalhador no prazo
máximo de 15 dias, a contar da data da homologação.
O presidente do SINDAUT, Fernando Bandeira, afirmou que o
trabalhador não deve pagar pela falha da empresa. A multa estipulada é justamente para que a empresa não atrase a homologação, prejudicando o trabalhador no recebimento das verbas rescisórias e entrada do seguro desemprego.
“A clausula 19ª, parágrafo 1º, é bem clara. Fica estipulado o prazo de 30 dias, a contar da data do afastamento, para que as empresas efetuem a homologação do Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho e entreguem a Chave de Conectividade e Requerimento

de Seguro-Desemprego, sob pena de pagamento de multa equivalente a 01 salário mínimo nacional a ser pago ao empregado”, concluiu Bandeira

Diretores do Sindicato dizem quanto o trabalhador vai receber de multa

BALCÃO DE EMPREGO É ELOGIADO
PELOS TRABALHADORES

O Sindicato disponibiliza para o trabalhador demitido uma nova oportunidade de voltar ao mercado de trabalho através do Balcão de Emprego do SINDAUT. No mesmo dia em que o trabalhador vem fazer sua homologação de rescisão de contrato de trabalho, ele pode deixar seu currículo no Balcão de Empregos, que será encaminhado às empresas cadastradas.
Muitos trabalhadores que foram atendidos no Balcão de
Emprego agradecem e elogiam o trabalho, desde o atendimento
pela funcionária Bete Silva até quando são contratados.
Foi o caso de Fábio César Lima, que seis dias após a entrega do currículo no SINDAUT foi chamado para participar do
processo seletivo da empresa em que hoje trabalha. Adilson Matias Pereira também foi encaminhado pelo Sindicato e já está tra-

balhando. Já Ronaldo Marques da Silva não teve a mesma sorte.
“Em menos de uma semana após a entrega do currículo, o Sindicato me encaminhou para entrevista, porém ainda aguardo a resposta
da empresa sobre minha contratação” concluiu Ronaldo, que disse estar satisfeito com o Balcão de Emprego e esperançoso de ser
contratado.
O Balcão de Emprego funciona de segunda a sexta feira
das 9h às 16h, na rua André Cavalcanti 128, Bairro de Fátima. O
interessado pode enviar seu currículo para vagassindaut@gmail.
com ou vir diretamente ao Sindicato com ele em mãos. Em breve
a subsede do Sindicato em Campo Grande também terá este serviço. Acompanhe o SINDAUT no facebook.com/sindaut Rio de Janeiro.

CODIN – Reajuste salarial só na Justiça
Uma comissão de trabalhadores da Codin - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - denunciou ao Sindicato que não recebe os reajustes salariais da Convenção Coletiva
desde 2011. O Sindicato orienta os trabalhadores a procurar o departamento jurídico do SINDAUT para entrar com ação
na justiça, requerendo os reajustes salariais
não concedidos pela empresa. A companhia disse não reconhecer a entidade como
representante sindical dos trabalhadores,
por isso não efetuou os reajustes ao longo
desse tempo. Entretanto, nesse período, a
própria Codin fez inúmeros acordos coletivos com o sindicato profissional.

De acordo com a Convenção Coletiva,
assinada entre o SINDAUT e o sindicato
patronal, os trabalhadores têm direito ao
reajuste de 6,8% referente a 2011; 6% re-

ferente a 2012; 7% referente a 2013; 6,8%
referente a 2014; 7,5% referente a 2015 e
11,3% referente a 2016.
O jurídico do Sindicato já conseguiu
na Justiça Trabalhista ganho de causa para três trabalhadores. Foram julgados procedentes o pagamento da diferença salarial
e anuênio, e sua integração no FGTS, 13º
salário e férias acrescidas de 1/3 e a diferença no auxílio alimentação. O jurídico do
Sindicato está à disposição do trabalhador,
de segunda a sexta feira das 8:30 às 17:00
h. Os Trabalhadores devem vir com a carteira de trabalho, contra cheque e identidade com foto.
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ASSEMBLÉIAS APROVAM ACORDOS

Trabalhadores aprovam reajuste de 11,3% retroativo a fevereiro
ses e 29 dias, no valor mensal de R$ 444,00.
A partir de agosto deste ano o auxílio refeição passará de R$ 22,00 para R$ 24,00
por dia, inclusive no período de férias, tenNa assembleia dia 17 de junho no SIN- do o trabalhador uma participação de apeDAUT, os 17 trabalhadores da empresa nas 10%. As duas empresas têm 119 trabaMultiner S/A, aprovaram por unanimidade lhadores.
o Acordo Coletivo de Trabalho com vigência de 1º de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017.
O reajuste salarial aprovado foi de 11,
3% retroativo a 1º de fevereiro de 2016,
aplicando-se a proporcionalidade aos admitidos entre fevereiro de 2015 e janeiro de
2016. Para os empregados que exercem funções de diretores e gerentes o reajuste será
acordado livremente entre as partes. O vale refeição foi mantido em R$ 27,00 assim
como a alimentação no valor de R$ 290,00
Foi aprovado ainda que a empresa forneVotação secreta aprova reajuste salarial
cerá plano de saúde e odontológico aos seus
empregados e dependentes diretos, sem custo para o trabalhador. A empresa poderá fle- BANCO DE HORAS APROVADOS
xibilizar a jornada diária de trabalho até duas horas para mais ou para menos do início
da jornada do empregado, compensando-se
em até duas horas para mais ou para menos
Em assembleia dia 9 de maio, os 21 traao fim da jornada, respeitando-se as oito ho- balhadores da Invepar – Investimentos e
ras ou seis de acordo com a forma da con- Participações em Infra estrutura – deciditratação.
ram em votação secreta, por 20 X 1, aproA assembleia foi conduzida pelos direto- var a proposta de Banco de Horas do Sindires Diniz e Maria Alves, apoiados pelo ad- cato para o ano de 2016/2017. Das horas exvogado, Dr. José Agripino. O Departamento cedentes da jornada diária, a primeira será
Jurídico do Sindicato está à disposição dos incluída para crédito no Banco de Horas e a
trabalhadores de segunda a sexta-feira, das segunda, paga como hora extra, com acrés8h às 17h.
cimo de 50% sobre a hora normal, para os
41 empregados da empresa. Consultado sobre o acordo, o empregado Evandro, disse
que a proposta do SINDAUT atende plenamente aos trabalhadores dizendo estar satis“Ufa...Conseguimos!!! Agradeço ao feito com o resultado da votação.
Sindicato pela luta em manter nossos direitos.” Disse um trabalhador da BMA após a
assembléia.
Na assembléia da BMA e BMA-PI, na
sede do SINDAUT, na sexta feira 8 de julho,
os 30 trabalhadores presentes aprovaram o
acordo coletivo de trabalho com vigência 1º
fevereiro de 2016 a 31 janeiro de 2017.
Foi aprovado o reajuste salarial de 11,3%
para os salários que tiverem aumento até R$
600,00. Para os salários mais altos, em que
o reajuste superar os R$ 600,00, o índice será de 9%. Fará jus ao anuênio de 1% os trabalhadores que ganham até R$ 1.559,00.
Foi aprovado também que a BMA concederá auxilio creche e auxilio pré escolar a cada
filho desde o nascimento até 6 anos, 11 meProposta do SINDAUT é aprovada por 20 X 1

Trabalhadores da
Multiner aprovam
Acordo Coletivo

Invepar aceita Banco de
Horas do SINDAUT

BMA E BMA/PI FECHAM
ACORDO COLETIVO

Proposta do SINDAUT
aprovada pelos
trabalhadores da Half

Trabalhadores da Robert Half Trabalhos
Temporários, em assembléia no Sindicato,
dia 8 de julho, aprovaram por unanimidade,
através de votação secreta, a proposta do
SINDAUT para o Banco de Horas da empresa assim formulada: as horas excedentes
da jornada diária serão contabilizadas para o
Banco de Horas na seguinte proporção: cada uma hora trabalhada será equivalente a
uma hora e trinta minutos a ser compensada. Dos 51 trabalhadores da empresa compareceram 12. O estatuto prevê um quorum
de 51% para assembléia em primeira convocação e qualquer quorum na segunda convocação. A assembléia foi presidida pela diretora Maria Alves, auxiliada pelo advogado
Dr. Agripino Oliveira

O advogado Wagner Coelho apresenta a proposta
do SINDAUT

Banco de Horas da
Bichara Advogados
aprovado
Em assembléia dia 7 de julho, no Sindicato, os trabalhadores da empresa Bichara Advogados aprovaram através de votação secreta a proposta de Banco de Horas
da Empresa: a cada hora trabalhada, 1 ho-

ra e 20 minutos seria destinada ao Banco de
Horas.
Fernando Bandeira, presidente do Sindicato falou sobre a proposta de Banco de Horas do SINDAUT, que a cada 2 horas trabalhadas excedentes da jornada diária, a primeira seria incluída para crédito no Banco
de Horas e a segunda, paga como hora extra,
com acréscimo de 50% sobre a hora normal,
independente de compensação. Entretanto,
por 31 votos favoráveis e um contra, os trabalhadores da Bichara Advogados aprovaram a proposta da empresa.

Trabalhadores da
Sérgio Bermudes
aprovam Banco de
Horas
Dia 12 de julho, em assembléia no Sindicato, os 20 trabalhadores da empresa Sergio Bermudes Advogados que tem um total
de 126 funcionários, aprovaram a proposta
de Banco de Horas da empresa.
Fernando Bandeira, presidente do Sindicato esclareceu que o SINDAUT vem lutando pelos direitos da categoria, principalmente no que se refere ao Banco de Horas.
Disse que o Sindicato defende a proposta
que a hora excedente deve ir para o Banco
de Horas, perfazendo 1:30 hora e não apenas uma hora. Entretanto foi unânime entre
os 20 trabalhadores que compareceram à assembleia a preferência pelo método já praticado pela empresa, defendendo sua continuidade. Como não houve dúvidas sobre a
proposta, a votação foi por aclamação, não
se registrando nenhum voto contrário.

Medida provisória altera
regras de benefícios do INSS
A partir da publicação da Medida
Provisória n° 739, no dia 07 de julho de
2016, o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado pelo INSS a
qualquer momento para reavaliação das
condições que ensejaram a concessão do
seu benefício, tenha sido ele deferido pelo INSS ou por meio de decisão judicial.
A única hipótese de exceção a essa nova regra é a dos aposentados com mais
de 60 anos de idade, que estarão isentos da reavaliação, conforme determina a
Lei de Benefícios.
A nova regra prevê, ainda, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se ao

processo de reabilitação profissional.
Através desse processo, o INSS deverá
adotar medidas de formação profissional
para o seu retorno ao trabalho em uma
nova função compatível com sua limitação. Contudo, não pode cessar o benefício até que seja concluído o procedimento e, quando considerado não recuperável, deverá sempre ser sugerida a aposentadoria por invalidez.
É fundamental manter o endereço do
segurado atualizado junto ao INSS para que não haja problemas com as notificações e sempre buscar um profissional
habilitado caso surjam dificuldades ou
a sensação de desproporcionalidade das
medidas adotadas pelo INSS.
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•

Atendimento Social:

Diretores e advogados de plantão ajudam os
trabalhadores a solucionar problemas junto às
empresas, recebendo as denúncias e orientando
como resolvê-las, através de ofícios encaminhados
às autoridades competentes, com a assessoria
dos advogados.

•

Atendimento Jurídico:

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

•

Ajuda em dinheiro:

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

•

Desconto de 50% na ACM

Os associados têm direito a 50% de desconto na
ACM Lapa. Dos 25 aos 34 anos e de 60 em diante,
o pacote pleno é de R$ 197 p/mês. Com desconto
sai por R$ 98,50. Dos 35 a 59 anos o preço de R$
240 cai para R$ 120 com desconto. Já na faixa
de 21 a 24 anos a mensalidade é de R$ 145 e
associado do SINDAUT paga R$ 77,50. A faixa
de 16 a 20 anos paga R$ 124 e com desconto,
paga-se R$ 62. Descontos válidos para ginástica,
natação, hidroginástica e esportes de quadra. Com
musculação acrescentar R$ 41mês.

• Desconto de 30% para consultas oftalmológicas:

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.

•

Assistência Médica:

Clínicas conveniadas no Centro, Zonas Norte, Sul
e Baixada Fluminense oferecem aos associados 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. 22421339/2242-1193 (Centro) ou 2413-9673/3936-4741
(Campo Grande).

Convênios e descontos
• Universidade Estácio de Sá: Vários
cursos de 3° grau com desconto de 20 a 70% nas
mensalidades.
• INE/RJ: 30% em todos os cursos, exceto de
inglês básico. Tem cursos com maior desconto que
podem chegar até aos 70%.

Ação Sindical

SINDAUT GARANTE DIREITOS DA CATEGORIA
Nos últimos dois meses (maio e junho) o
Jurídico do Sindicato ganhou ações importantes em benefício dos trabalhadores. Nesse período o Sindicato realizou 105 atendimentos de trabalhadores que procuraram o
Departamento Jurídico em busca de seus direitos trabalhistas, distribuiu 21 processos e
34 audiências foram realizadas no Tribunal
Regional do Trabalho.
SINDAUT consegue 25 mil para trabalhador – a quantia de R$ 25
mil será paga ao trabalhador IS que foi dispensado da empresa Informações Forenses
LTDA sem receber as verbas de sua rescisão contratual. Com o acompanhamento do
advogado do SINDAUT, o empregado fez
acordo com a empresa que vai depositar o
valor parceladamente em sua conta.
Empresa terá que pagar R$
15 mil de indenização – O emprega-

do EVS trabalhou na empresa ASND Controle de Qualidade LTDA, foi demitido e
não recebeu suas verbas rescisórias. O SINDAUT ingressou com ação e a Justiça do
Trabalho determinou a liberação de alvará no valor de R$ 15.812,26 depositado no

Crise aumenta em quase 50% cancelamento da Contribuição Assistencial
Entre 10 e 19 de maio, 4.289 trabalhadores empregados de agentes autônomos do comércio estiveram no SINDAUT para assinar a
carta de oposição à contribuição assistencial
de 2% sobre o salário base do empregado, limitando esse desconto, que é anual, no máximo a R$ 35 ou R$ 60 para quem ganha acima
de R$ 6 mil. Em 2015 foram 2.283 cartas de
oposição, percentual 47% inferior a 2016. Os
recursos da taxa assistencial, explicou Bandeira, presidente do SINDAUT, são utilizados para manter e ampliar os serviços oferecidos aos trabalhadores como, por exemplo, assistência jurídica gratuita, atendimento social,

Demitida, descobriu a gravidez
e receberá indenização

O Jurídico do SINDAUT conseguiu que Érica Matos – que está grávida – dispensada da empresa Prumo Logística S.A. recebesse todos os
salários e benefícios do período de nove meses e
a licença maternidade de 6 meses a que tem direito. O Sindicato garantiu à gestante, toda a indenização salarial e demais verbas trabalhistas, como
se estivesse trabalhando da data da dispensa até a
do período de estabilidade.
Érica elogiou a atuação do Sindicato dizendo
estar muito contente de ter seus direitos preservados. O jurídico do Sindicato funciona de segunda a sexta feira das 8:30 às 17:00 horas, sendo o
atendimento é gratuito.

•

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.

transporte assistencial e Balcão de Empregos.
O aumento de quase 50% de um ano para outro nas cartas de oposição foi conseqüência da crise econômica que o Estado atravessa, provocado
principalmente pelos problemas que afetam a Petrobrás – a grande empregadora. Várias pessoas
vieram ao SINDAUT assinar a carta de oposição á
contribuição a mando das empresas.
Nathália Ramos, da Infotec, disse que ganha
tão pouco e tem tantas contas à pagar, que preferiu
pedir o cancelamento da contribuição para economizar nesse momento de crise. Este ano o SINDAUT lutou e conseguiu a reposição da inflação
de 11,3%, de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016.

todas as unidades do Fisk no Rio.

A trabalhadora Érica é atendida pela Advogada
Ana Cleide.

Oposição a contribuição assistencial aumentou em
50% devido a crise financeira

Ceasa dificulta reajustes

SINDAUT ingressa na Justiça

O Sindicato recebeu farta documentação
dos trabalhadores da Ceasa, que têm verbas
dos reajustes entre 2000 e 2003 com juros e
correção monetária, para receber. Em trâmite na Justiça há mais de 12 anos, o processo
teve decisão da 41ª Vara do Trabalho mandando executar os valores em grupo de 10
trabalhadores.
São 378 empregados da Ceasa beneficiados em ações ganhas pelo SINDAUT na 8ª
VT, 10ª VT, 41ª VT, 49ª VT, 55ª VT e 61ª
VT. Novas ações foram recentemente impetradas e distribuídas às 4ª VT, 11ª VT e 67ª
VT. A Ceasa impugnou os cálculos feitos
pelo Sindicato, na intenção de atrasar ainda
mais o pagamento. No entanto, a juíza da 49ª
vara do Trabalho, Drª Adriana Leandro de

LUTA
O
E AÇÃ

• Curso de Inglês Fisk: desconto de 10% em
Mais informações, acesse www.sindaut.org.br

Trabalhador entra com ação na justiça no
departamento juridico do SINDAUT

banco do Brasil à disposição do empregado.
Executive Service obrigada a
pagar mais de R$ 7 mil – O Sindicato ganhou uma ação na Justiça em favor
do empregado JAP que trabalhou na Executive Service e não recebeu as verbas indenizatórias na rescisão do contrato. Na Justiça
do Trabalho o Sindicato conseguiu a liberação de alvará no valor de R$ 7.058,11, já sacado pelo trabalhador no Banco do Brasil.
Escritório de Advocacia demite e não paga - A trabalhadora MT
foi demitida do escritório de Advocacia Papaleo sem receber as verbas rescisórias. O
SINDAUT entrou no Judiciário com reclamação trabalhista e a Justiça mandou pagar
a empregada o valor de R$ 5.100,00, a título
de indenização. Também determinou a baixa e retificação na carteira de trabalho, liberação do FGTS e seguro desemprego.

Vamos manter
nossa união

SINDICATO DOS
EMPREGADOS DE
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ
Tel.: (21) 3077-2700 / 2242-1202

Sousa Freitas, pediu ao Sindicato que apresentasse os cálculos da contribuição sindical, assistencial e associativa que foram descontadas dos trabalhadores e não repassadas
ao Sindicato.

SINDAUT: Bloqueio das contas
da Ceasa

Apesar de todo esforço da Ceasa para atrasar os pagamentos dos reajustes devidos, o SINDAUT está atento e aguarda a
decisão da Justiça em favor dos trabalhadores. Caso a empresa protele ainda mais o pagamento das verbas, o SINDAUT pedirá na
Justiça Trabalhista o bloqueio das contas da
Ceasa a fim de liquidar os débitos que têm
com seus empregados.
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