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Trabalhadores terão reajuste salarial de 4,5%

SINDAUT possibilita acesso à casa própria

TRT manda Petrobras indenizar em R$ 500 mil 
trabalhadores da Documentar

CEASA: Trabalhadores 
começam a receber 
diferenças salariais

Trabalhadores aprovam pauta da campanha salarial 2020

O Sindicato dos Emprega-
dos de Agentes Autônomos no 
Comércio e em Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisa 
do Município do Rio de Janeiro 
(SINDAUT), em negociação 
com o patronal conseguiu este 
ano aumento salarial de 4,5%. O 
reajuste fi cou acima da infl ação, 
medida pelo INPC e é retroativo 
a fevereiro, data base da categoria. 
Para os que ganham piso salarial 
o valor do primeiro piso será 
de R$1.292,67 e o segundo de 
R$1.358,50. O tíquete refeição 
também foi reajustado em 4,5% 
passando o trabalhador a ganhar 
no mínimo, R$21,42 por dia de 
trabalho.

Quebra de Caixa e Anuênio 

O SINDAUT fez convênio com a Brasil Brokers, para que os associados 
tenham acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, 
lançado em março de 2009. O programa, ligado à Secretaria Nacional de 
Habitação do Ministério das Cidades, que coordena a concessão de bene-
fícios junto à Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, governos e 
entidades locais, permite o acesso à casa própria para famílias de renda baixa 
e média (com renda bruta até R$6.500). Desde 2009 já foram entregues 
aproximadamente 3 milhões de unidades. O programa tem sido elogiado 
por reduzir o enorme défi cit de moradias em nosso pais, que hoje é de 6,237 
milhões de moradias, alem de incentivar a construção civil e gerar empregos

O jurídico do SINDAUT ganhou ação que estava em curso na 45ª Vara 
do Trabalho, de execução de sentença transitada em julgado, no processo de 
pagamento de diferenças salariais dos trabalhadores da Ceasa, por força das 
Convenções Coletivas de Trabalho de 2000 a 2003. Esta ação contemplou 
parcialmente os trabalhadores. Alguns trabalhadores já vieram ao Sindicato e 
receberam seus créditos trabalhistas, tendo em vista que o processo continua 
até que o valor total seja pago.   

Alerta à categoria
O SINDAUT alerta aos trabalhadores para que não aceitem interferência 

de advogados particulares que cobram entre 20% a 30% da causa. É impor-
tante o empregado da CEASA saber que, patrocinado pelo SINDAUT, ele 
não paga nenhuma custa ou honorário advocatício. Alguns desses advogados 
pegaram o processo em fase fi nal de execução e tentaram trazer para si a 
vitória da causa, o que não é verdade. O Jurídico do Sindicato acompanhou os 
processos do início ao fi m. Portanto trabalhador, não caia nessa. Fica o alerta 
aos empregados da categoria. O Sindaut denunciou o advogado na OAB.

A empresa Documentar Tecnologia que prestava serviços à 
Petrobras encerrou suas atividades em 2015 e não pagou as verbas 
rescisórias de aproximadamente 300 trabalhadores. O Sindicato 
providenciou a baixa na carteira de trabalho e a homologação no 
Sindicato para a liberação do FGTS e do Seguro Desemprego, 
ajuizando Ação Coletiva em nome de todos os trabalhadores que 
não receberam as indenizações.

A juíza  Maira Automare, da 16ª Vara do Trabalho, julgou pro-
cedente a ação do SINDAUT em junho deste ano, dando ganho de 
causa para os trabalhadores. Ela condenou a empresa Documentar 
e também a tomadora de serviço Petrobras a pagarem os débitos 
trabalhistas. Na sentença a magistrada determinou o bloqueio das 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021

A Convenção Coletiva prevê 
ainda reajuste de benefícios como 
a gratifi cação de quebra de caixa 
para os empregados que lidam 
com numerários. Esse trabalhador 
terá uma gratifi cação mensal de 
R$ 198,11. Assim como o adi-
cional de quebra de caixa, fi cou 
estabelecido na convenção o 
adicional de 1% de anuênio  para 
os trabalhadores cujos salários 
nominais até R$1.813,07. Esta 
Convenção Coletiva de Trabalho 
tem vigência até 31 de janeiro 
de 2021.
Plano de saúde e gratifi cação

As cláusulas sociais da con-
venção anterior foram mantidas, 
como por exemplo: as empresas 
que tenham mais de 200 em-

– (E) Presidente do Sindaut, Bandeira, Corsino (Brasil 
Brokers) e Geordane (Sindaut)

Diretoria do 
SINDAUT esclarece 
aos trabalhadores a 
ação ganha na justiça

faturas da empresa no valor de R$ 500 mil para fi car á disposição 
do Juízo, objetivando o pagamento dos direitos dos trabalhadores.

Como a empresa Documentar faliu, a segunda reclamada 
(Petrobras) foi condenada a pagar as verbas rescisórias dos em-
pregados. A Petrobrás recorreu da sentença por entender que cabe 
a primeira reclamada indenizar seus trabalhadores.

No dia 5 de novembro último, o recurso da Petrobras foi 
julgado e a primeira turma do TRT1, por unanimidade (3X0), 
confi rmou a sentença anterior condenando a Petrobras a pagar 
todas as verbas da rescisão contratual dos cerca de 300 trabalha-
dores da Documentar.

pregados fornecerão Plano de 
Saúde ou Seguro Saúde, com o 
empregador podendo descontar 
até 15% do valor do plano. Ficou 
ainda assegurada nesta convenção 
a “gratifi cação na aposentadoria” 
ao empregado que trabalhar 10 

anos de serviço na mesma em-
presa, no valor de um salário base, 
a ser pago na data da aposenta-
doria – exceto os casos em que 
o próprio empregador oferecer 
plano de previdência semelhante. 
Além da cláusula que trata das 

estabilidades provisórias, tais 
como gestante, pré-aposentadoria, 
licença previdenciária, entre ou-
tras. Permanece a manutenção do 
dia dos Empregados de Agentes 
Autônomos do Comércio, cele-
brado na 3ª segunda-feira do mês 
de outubro.
Programa de Benefício Social

Continua valendo o Pro-
grama de Benefício Social pelo 
qual o trabalhador contribui com 
apenas R$10,00/mês descontado 
em folha de pagamento, podendo 
ser reembolsado durante a vi-
gência da Convenção Coletiva. 
Os benefícios oferecidos são: 
auxílio educação, auxílio funeral, 
reembolso farmácia, auxilio ma-
trimonio, entre outros que estão 

disponibilizados no site: www.
sindaut.org.br.  

SINDAUT mantém CCT 
anterior

Em meio a um cenário tur-
bulento para o movimento sin-
dical e negativo para a classe 
trabalhadora, onde vários direitos 
foram retirados no governo de 
Michel Temer e prosseguiram no 
atual, a Diretoria do SINDAUT 
entende que o resultado das ne-
gociações foi positivo. Além do 
reajuste salarial acima do INPC, 
o Sindicato conseguiu manter os 
direitos contemplados em nego-
ciações anteriores. Historicamente 
o SINDAUT nunca saiu de uma 
negociação salarial com reajustes 
abaixo da Infl ação.
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EDITORIAL

A CLT, promulgada em 1º de maio de 
1943, pelo presidente Getúlio Vargas, rece-
beu no governo Temer, série de modifica-
ções que alteraram muito a lei, sem a cria-
ção de empregos, principal promessa. 

Segundo dados do IBGE o Brasil tem 
hoje 40 milhões de pessoas no trabalho in-
formal. Destes, 25 milhões são trabalhado-
res por conta própria e 12 milhões empre-
gados sem carteira assinada. Vale ressaltar 
que o Rio, entre janeiro de 2015 e outubro 
de 2019 perdeu 595.496 empregos com car-
teira assinada. 

A reforma trabalhista de Temer não 
criou empregos, mas conseguiu enfraque-
cer os sindicatos. De acordo com o presi-
dente do SINDAUT, Fernando Bandeira, a 
defesa dos trabalhadores sofreu duro gol-
pe com a retirada da “contribuição sindical 
obrigatória” sem a adoção de outras formas 
de financiamento aos sindicatos. Com o fim 
do custeio sindical, a arrecadação dos sin-
dicatos despencou 85% de 2017 para 2018. 
“Nem a ditadura civil/militar que deu um 
golpe em 1964 e ficou 20 anos no poder, re-
tirou direitos das entidades sindicais”, dis-
se Bandeira.

No dia 11 de novembro de 2019 o go-
verno Bolsonaro baixou a Medida Provisó-
ria – PEC 905 para incentivar a criação de 
empregos com carteira assinada – o progra-
ma “Emprego Verde Amarelo”, alterando 
mais de cem dispositivos da CLT. O pacote 
pretende diminuir o custo do emprego atra-
vés da redução média de 30% dos direitos 
trabalhistas: a alíquota do FGTS cairá de 
8% para 2%; a multa de 40% sobre o saldo 
do FGTS nas demissões por justa causa cai-
rá para 20%; isenção da contribuição patro-
nal do INSS (de 20% para os salários), das 
alíquotas do sistema S e do salário-educa-
ção; liberação do trabalho nos sábados e do-
mingos. O pacote altera parágrafo da Cons-
tituição para tirar da União a obrigação de 
expandir a rede pública de ensino em regi-
ões que possuem carência de vagas para es-
tudantes.

Na campanha à presidência em 2018, 
Bolsonaro já anunciava: “menos direitos e 
mais empregos” como uma fórmula mágica 
e equivocada de alavancar a economia, ig-
norando que o que gera emprego é o cresci-
mento econômico. 

Será necessário que as entidades sindi-
cais se organizem para exigir a recuperação 
dos direitos retirados. 

O SINDAUT, através do último balanço 
feito pelo Jurídico, conseguiu junto à Justi-
ça Trabalhista 19 ações vitoriosas em bene-
fício dos trabalhadores  no montante de R$ 
382.488,00, que foram pagas como indeni-
zações e verbas rescisórias entre os meses de 
agosto de 2019 a fevereiro deste ano. Entre 
as ações ganhas na Justiça, as que mais se 
destacam são:  

• O empregado RAGC, da MS Logísti-
ca Aduaneira, foi demitido e não recebeu as 
verbas rescisórias. Procurou o jurídico do 
SINDAUT para resguardar seus direitos. Na 
Justiça do Trabalho foi feito uma conciliação 
com a empresa que terá de pagar a importân-
cia de R$ 60.000,00 em oito parcelas de R$ 
7.500 na conta corrente do trabalhador, em 
todo dia 2, a partir de janeiro de 2020 refe-
rente às verbas indenizatórias, mais a multa 

O Sindicato entrou com ação em fa-
vor dos 12 trabalhadores da empresa 
Multipro-Processadora por não pagar so-
breaviso e as horas extras no período em 
que os trabalhadores foram efetivamente 
acionados para atender clientes. Os em-
pregados tinham rádios Nextel para fi-
car à disposição da empresa. O Ministé-
rio Público do Trabalho concluiu que não 
houve o pagamento legal e sugeriu que 
o Sindicato entrasse com ação coletiva, 
uma vez que o MP não teria legitimida-
de em razão do número reduzido de tra-

de 40% do FGTS.
• O trabalhador AESG recebeu na Justiça o 

alvará de R$ 58.960,00 pago pela Vale do Rio 
Doce, em função da empresa Documentar Tec-
nologia sumir sem pagar as seguintes verbas: 
saldo de salário, aviso prévio, férias + 1/3, 13º 
salário proporcional 2014/2015, indenização 
de 40% do FGTS, além das multas dos artigos 
477 e 467 da CLT.

• A empresa Jerdal Rio Equipamentos de 
Combate a Incêndio, através de acordo feito na 
Justiça, terá que indenizar o empregado JRSS 
em R$ 14.000,00 divididos em 14 parcelas de 
mil reais, depositados na conta do autor e refe-
rente ao aviso prévio, FGTS, férias, aviso pré-
vio indenizado, e multa do artigo 477 da CLT, 
por não recolher a contribuição previdenciária.

• A trabalhadora CCAS por meio de con-

Jurídico do SINDAUT: R$ 382 mil para 
categoria
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Não aceite fazer na empresaCLT: mais 
mudanças à vista

Trabalhadores na sede do SINDAUT aguardando 
atendimento para homologação de contrato de 

trabalho

Multipro condenada a pagar 
sobreaviso e horas extras

Homologações só no SINDAUT

ciliação vai receber da empresa IBRASP a 
quantia de R$ 18.000,00, em dezoito parce-
las de R$ 1.000,00, referentes a férias e 1/3, 
diferença de FGTS e multa de 40% do FG-
TS. 

• A empresa Sky Despachos Aduaneiros 
através de conciliação na Justiça do Traba-
lho terá que pagar à trabalhadora PMG, R$ 
11.165,00, referentes ao aviso prévio, férias 
indenizadas com 1/3, multa do artigo 477 da 
CLT e indenização de 40% sobre o FGTS.

• O trabalhador CALG, através de acor-
do na Justiça Trabalhista, recebeu da empre-
sa Frank Sistemas de Cozinhas do Brasil o 
valor indenizatório de R$ 8.000,00 em par-
cela única.  A verba é referente à diferença 
do FGTS e multa do artigo 477 da CLT e sal-
do de salário.

balhadores.
Sindaut recorreu e ganhou

A 5ª turma do Tribunal Regional do 
Trabalho, por unanimidade, julgou pro-
cedentes todos os pedidos do SINDAUT 
e condenou a empresa pagar os trabalha-
dores o valor de 30% do salário duran-
te todo período de sobreaviso, mais ho-
ras extras no período em que foram cha-
mados a trabalhar, com reflexos sobre 
13º salário, férias, FGTS entre os anos de 
2010 a 2015.

Entre os meses de agosto de 2019 
e fevereiro de 2020, 648 trabalhado-
res foram homologados no SINDAUT, 
uma queda de quase 80% em relação 
ao mesmo período de 2017. A queda 
pode ser creditada à reforma trabalhis-
ta aprovada no Governo Temer, que 
permitiu que as rescisões contratuais 
fossem feitas nas empresas. Em con-
seqüência, um novo problema passou a 
ser enfrentado pelos trabalhadores for-
mais no país, que é a perda de direitos.

As reclamações do não paga-
mento de aviso prévio, de multa de 

40% do FGTS e de atraso da quita-
ção das verbas rescisórias lideram as 
queixas na justiça, segundo o TST. 

Para que os trabalhadores não sejam 
prejudicados, o SINDAUT fez constar 
em sua Convenção Coletiva de Traba-
lho/2019 que a homologação deve ser 
feita no Sindicato. Márcia Silveira, ho-
mologadora do SINDAUT, explica que 
muitas vezes o trabalhador não tem o 
conhecimento dos cálculos rescisórios 
e que a participação do Sindicato la-
boral neste momento é fundamental 
para proteção dos direitos trabalhistas.  

São muitas as doenças provocadas 
pelo nocivo hábito de fumar. As princi-
pais são as cardiovasculares, as pulmo-
nares e os cânceres. Além da asma e 
bronquite. Entre as pulmonares, a Do-
ença Pulmonar Obstrutiva Crônica é a 
mais perigosa, e deverá ser a terceira 
principal causa de mortes no mundo, 
de acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O SINDAUT alerta! Pa-
re de fumar, pratique exercícios e tenha 
uma vida saudável.

SINDAUT 
na campanha 

contra o 
fumo
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ACORDOS APROVADOS EM ASSEMBLEIAS
Accenture: Empregados aprovam Acordo Coletivo

Grupo Gáz Natural Açú: aprovado CCT 2019/2020

Os empregados da Accenture do Brasil 
aprovaram em assembléia dia 30 de outubro, 
na sede do SINDAUT, a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho com validade até agosto 
de 2020. Foi aprovado o reajuste salarial nos 
pisos em 3,28% e para os diretores da empre-
sa em 2,62%. Auxílio refeição no valor de R$ 
30,67; plano de saúde e odontológico para o ti-

Com a presença 54 trabalhadores do gru-
po GNA Gás Natural Açu foi aprovado dia 25 
de outubro, na empresa, por unanimidade, o 
Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020. Pe-
lo acordo, os salários, tíquete alimentação, re-
feição e demais cláusulas econômicas serão 
reajustados em 3,28% retroativo à data ba-
se da categoria que é setembro. As empresas 
do grupo fornecerão vale refeição no valor de 
R$ 36,97 diários e vale alimentação mensal 
de R$ 485,42 com a participação de desconto 
do trabalhador de apenas R$ 1,21. As empre-
sas ainda fornecerão um tíquete alimentação 
no final do ano (13º tíquete) para cada traba-
lhador, com o mesmo desconto. Ficou garan-
tido ainda o seguro saúde e odontológico sem 
qualquer tipo de desconto, auxílio creche/ ba-
bá no valor de R$ 588,70 mensais a partir do 
4º mês de vida até completar 4 anos de ida-
de; prorrogação da licença gestante por mais 
60 dias e licença paternidade conforme lei 
da empresa cidadã, lei 11.770/08, prorrogan-
do por mais 15 dias, totalizando 30 dias; foi 

O advogado Dr Wagner e a Diretora do SINDAUT, 
Maria Alves esclarecem todos os pontos da proposta

tular e dependentes sem desconto do emprega-
do; auxilio creche no valor de R$ 299,71 até 1 
ano de idade; seguro de vida de até 48 vezes o 
salário nominal e gratificação na aposentado-
ria para quem tiver o tempo mínimo de 8 anos 
na empresa equivalente a 150% do último sa-
lário. A votação foi secreta com a aprovação 
de 20 votos contra 5.

aprovado também que o empregado ao ser 
dispensado da empresa a rescisão de contrato 
de trabalho será feita no Sindicato obreiro co-
mo também foi aprovado o desconto da con-
tribuição sindical referente a 60% do dia do 
trabalho, limitado a R$120,00 de cada traba-
lhador, para custeio e manutenção do Siste-
ma Sindical. Conduziram a assembléia a Di-
retora do SINDAUT, Maria Alves e o Advo-
gado José Agripino.

MRO: Trabalhadores aprovam Banco de Horas
Em assembléia dia 23 de outubro, na se-

de do Sindicato, trabalhadores das empresas 
MRO Serviços Logísticos S.A e MRO Ser-
viços de Planejamento de Estoques e Asses-
soria Técnica LTDA, aprovaram a proposta 
de Acordo Coletivo de Banco de Horas para 
os anos 2019/2021. A assembléia foi condu-
zida pelo presidente do SINDAUT Fernando 
Bandeira, com assessoria da diretora Maria 
Alves e da advogada do Sindicato Dra Ana 
Cleide.

Pela proposta aprovada as horas suple- mentares da jornada de trabalho de 44 ho-
ras semanais serão compensadas na escala de 
1x1(uma hora de trabalho equivale a uma ho-
ra de descanso) de segunda a sexta, sábado e 
domingo. Se não forem compensadas serão 
pagas com adicional de 50%. Em feriados 
permanece a escala 1x1 ou pagas com adi-
cional de 100%.  Na jornada 12x36 seguirá a 
mesma regra de segunda a sexta.

A empresa conta no Rio com 7 emprega-
dos, que compareceram à assembléia. Os vo-
tos foram depositados em urna, e totalizados, 
indicaram aprovação unânime à proposta.

PRUMO: Aprovado Acordo Coletivo de Trabalho
Em assembléia dia 20/09/2019, na em-

presa, foi aprovado por unanimidade a pro-
posta de Acordo Coletivo de Trabalho dos 
empregados da empresa Prumo Logísti-
ca, Porto Açú e Açú Petróleo. Foi aprova-
do o INPC aplicado a todos os benefícios 
no percentual de 3,28%; vale refeição de 
R$ 36,97; Vale alimentação de R$ 485,42; 
13º ticket alimentação no valor deR$ 
485,42(dezembro 2019); Seguro Saúde; Se-
guro Odontológico; Seguro de vida limita-
do a R$700.000,00. A novidade é a inclusão 
da Prumo na Empresa Cidadã, que permite 
que a licença paternidade seja de 20 dias  e 

 Fernando Bandeira Presidente do SINDAUT 
passando a proposta de acordo para os empregados  

da PRUMO

não 5 conforme CLT. O acordo tem vigên-
cia de 1º de setembro de 2019 a 31 de agos-
to de 2020.

ABDAM: aprovada redução da jornada de trabalho 
sem redução de direitos

Os trabalhadores da ABDM, Associação 
para Desenvolvimento de Atividades Nu-
cleares, aprovaram o Acordo de Redução da 
Jornada de Trabalho para 14 horas mensais, 
com a manutenção de todos os benefícios: 
Vale Refeição/Alimentação no valor de R$ 

40 reais/dia, plano de saúde e os demais be-
nefícios elencados na CCT. A assembléia foi 
no dia 10 de outubro e contou com 2 empre-
gados. A vigência do acordo vai até 30 de 
setembro de 2020.

Ferroport Logística: Empregados aprovam 
reajuste salarial

Dia  23 de setembro os trabalhadores da 
Ferroport Logística aprovaram a proposta 
de Acordo Coletivo que reajustou os salá-
rios em 3,28%, 100% do INPC do período; 
vale alimentação de R$ 712,73; vale refei-
ção no valor diário de R$ 36,68; auxílio cre-

che no valor de R$ 695,75; extensão da li-
cença paternidade para 20 dias conforme lei 
11.770 do programa Empresa Cidadã. A vo-
tação foi secreta aprovado pelos quatro em-
pregados presentes e este acordo é valido 
até setembro de 2020. 

Cantidiano Advogados: Aprovado Acordo de
 Jornada de Trabalho

Na assembleia dia 09 de outubro na se-
de do Sindicato, os trabalhadores da Canti-
diano Advogados aprovaram a proposta de 

jornada de trabalho de 9h às 15h sem redu-
ção do salário hora, com intervalo intra jor-
nada de 15 min

Subsede na Zona Oeste

Subsede do Sindaut - Rua Albertina nº 70, Campo Grande
O SINDAUT atende os trabalha-

dores de segunda a sexta, das 8h às 
17h, na subsede de Campo Grande, 
localizada na Rua Albertina nº 70 – 
próximo da estação ferroviária. Os 
funcionários fazem homologações, 

previàmente agendadas, recebem 
reclamações e orientam a categoria 
como proceder nas questões traba-
lhistas, assistindo o trabalhador na 
sede do sindicato, no Centro. Tel: 
3405-1033
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A Federação dos Empre-
gados de Agentes Autôno-
mos no Comércio reelegeu 
dia 10 de outubro, a diretoria 
da entidade para o quadriê-
nio 2019 / 2023, em votação 
no SINDAUT. Na ocasião foi 
traçado o plano de metas para 

Veja as novidades que seu Sindicato – SINDAUT – oferece a 
quem participa do Programa Benefício Social, com uma contribui-
ção de apenas R$ 10 por mês. O trabalhador empregado de Agen-
tes Autônomos do Comércio no Município do Rio terá direito a uma 
série de benefícios. O Benefício Social tem como objetivo, amparar 
e transmitir tranquilidade aos empregados e seus familiares em mo-
mentos felizes ou de fatalidade, sem quaisquer burocracias. Auxílio 
Reembolso em Dinheiro nas seguintes situações:

Não fique fora dessa! Veja no site o regulamento de como vo-
cê pode ser reembolsado

PARA O TRABALHADOR 
QUE CONTRIBUI COM 

R$ 10,00/MÊS
CESTA BÁSICA - R$ 250,00 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO           
R$ 150,00

AUXÍLIO DOENÇA                 
R$ 375,00

REEMBOLSO FARMÁCIA    
R$ 90,00

AUXÍLIO DESPESA 
FAMILIAR - R$ 650,00

AUXÍLIO MATRIMÔNIO       
R$ 150,00

AUXÍLIO NATALIDADE        
R$ 150,00

AUXÍLIO FUNERAL TITULAR 
R$ 1.000,00

AUXÍLIO FUNERAL 
DEPENDENTE  - R$ 375,00

AUXÍLIO INVALIDEZ 
PERMANENTE - R$ 5.500,00

PARA O TRABALHADOR 
QUE CONTRIBUI COM 

R$ 30,00/MÊS
CESTA BÁSICA - R$ 500,00 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO           
R$ 250,00

AUXÍLIO DOENÇA                 
R$ 625,00

REEMBOLSO FARMÁCIA    
R$ 200,00

AUXÍLIO DESPESA 
FAMILIAR - R$ 1250,00

AUXÍLIO MATRIMÔNIO       
R$ 315,00

AUXÍLIO NATALIDADE        
R$ 315,00

AUXÍLIO FUNERAL TITULAR 
R$ 2.000,00

AUXÍLIO FUNERAL 
DEPENDENTE  - R$ 625,00

AUXÍLIO INVALIDEZ 
PERMANENTE - R$ 11.000,00

Sindicatos reelegem
 direção da Federação 

da categoria

A Empreza Gestão de Pessoas e Servi-
ços Ltda, que prestava serviços para a Te-
lefônica Brasil S.A (Vivo), obrigou os tra-
balhadores a pedirem demissão ou aplicou 
justa causa naqueles que não cederam às 
pressões da Empreza.

Em fevereiro de 2018, a Empreza perdeu 
o contrato com a Telefônica Brasil S.A. (Vi-
vo) e pediu aos trabalhadores que esperas-
sem em casa até serem informados sobre o 
pagamento das verbas, além da homologação 

Empreza com “Z” obriga trabalhador a pedir demissão 
e é condenada a pagar verbas rescisórias

AUXÍLIO SOCIAL AO 
ALCANCE DO TRABALHADOR

50% DE DESCONTO

Presentes à reunião: Sindicato de Empregados de Agentes Autônomos
 no Comércio do Município do Rio de Janeiro, de Rezende e de Niterói, Sindicato dos 

Operadores em Telemarketing, e Sindicato dos Empregados de 
Escritório de Contabilidade.

SÓCIOS DO SINDAUT 
TEM MAIS BENEFÍCIOS

Dentista para associados e 
dependentes do SINDAUT
Os associados e seus de-

pendentes têm direito a trata-
mento dentário gratuito gra-
ças ao convênio feito pelo 
SINDAUT. Para maiores in-
formações sobre a cobertura 

Qualidade e limpeza fazem a diferença 
no novo consultório do Centro

SINDICATO DOS 
EMPREGADOS 
DE AGENTES 

AUTÔNOMOS - RJ

Seja sindicalizado. 
Associe-se já!

o novo mandato. Ações con-
juntas entre os sindicatos fi-
liados, captação de novos só-
cios e ampliação dos benefí-
cios oferecidos aos trabalha-
dores foram o foco principal 
para a nova gestão. Fernando 
Bandeira, presidente da Fede-

ração, chamou atenção para a 
situação financeira em que os 
sindicatos se encontram, agra-
vada pela agenda política do 
atual governo, sendo neces-
sário também  lutar contra as 
empresas que desrespeitam 
os direitos dos trabalhadores.

oferecida, os associados devem 
ligar para o SINDAUT das 8h 
às 17:30h, de segunda a sexta-
-feira. Tels: 3077-2700 / 2242-
1202 ou pelo site www.sindaut.
org.br em Benefícios

no Sindicato. Dias depois, os trabalhadores 
receberam telegramas informando que aque-
les que não se apresentassem seriam dispen-
sados por justa causa e os que quisessem ser 
aproveitados pela nova empresa que ganhou 
o contrato da Vivo, deveriam pedir demissão.

O SINDAUT denunciou o crime ao Mi-
nistério Público do Trabalho pleiteando a nu-
lidade das demissões por justa causa, cuja au-
diência de instrução será realizada ainda no 

mês de março. A ação está tramitando na 78ª 
Vara do Trabalho.

Condenada a pagar verbas 
rescisórias em outra ação judicial

O SINDAUT entrou com ação judicial em 
favor de 200 empregados do contrato com a 
VIVO - Telefônica do Brasil que na época 
demitiu os funcionários e não pagou as ver-
bas rescisórias.

A juíza da 78ª Vara do Trabalho, Dra 

Claudia Maria Samy, determinou à recla-
mada pagar os salários atrasados e também 
as verbas rescisórias, incluindo a multa do 
artigo 477 da CLT a todos os empregados 
que prestaram serviços à TELEFONICA 
BRASIL (VIVO), com a devida homolo-
gação e quitação junto ao MINISTÉRIO 
PUBLICO DO TRABALHO, sob pena de 
multa de R$500,00 por empregado afeta-
do, a ser revertida ao FAT - Fundo de Am-
paro ao Trabalhador.


