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Sindicato exige fim do
fator previdenciário
O fator previdenciário, mecanismo perverso responsável por um corte nos vencimentos que pode
chegar a 40% quando o trabalhador se aposenta pelo
Regime Geral da Previdência Social, foi criado no governo Fernando Henrique e está prestes a ser extinto.
Um dos projetos que tramitam no Congresso Nacional para extinguir o fator está na ordem do dia
do plenário da Câmara para ser votado ainda neste
segundo semestre. Já existe um estudo entre Ministérios da Previdência, Planejamento e Congresso
Nacional para desenvolver um modelo em que o trabalhador receba uma aposentadoria digna sem o desconto do fator.
No entendimento do Sindicato o melhor para os
trabalhadores seria a extinção pura e simples do famigerado fator. “Temos confiança que uma nova fórmula será adotada o mais rápido possível, para que os
aposentados brasileiros possam receber um benefício
justo por tudo que já fizeram pelo país”, ressalta Diniz José Albino, diretor do Sindicato.
O projeto em discussão na Câmara estabelece uma
alternativa ao fator previdenciário para evitar perdas
ao trabalhador: a soma da idade com o tempo de contribuição. Seria 85 anos para mulheres e 95 para homens. Dessa forma, o homem que começa a trabalhar
e contribuir para a Previdência aos 18 anos poderá se
aposentar com 57, sem redução do benefício, se tiver
contribuído por todo esse tempo.
Diniz esclarece que o cálculo do fator considera a
expectativa de vida, a idade do trabalhador e o tempo de contribuição. Como resultado, adia e diminui o
valor da aposentadoria do trabalhador que contribui
por mais tempo. “Este mecanismo foi criado em 1995
e mantido durante o Governo Lula prevendo que ao
se aposentar o corte nos vencimentos podia chegar a
40%”.
O diretor lembrou ainda que o fim do fator foi
aprovado no Senado e na Câmara em 2010 e vetado
pelo ex-presidente Lula. “Como pode um presidente
que se diz defensor dos trabalhadores vetar uma decisão aprovada no Congresso amplamente favorável a
eles?”, questiona o diretor.

Retroativo a fevereiro

Categoria tem reajuste de 6%
Os empregados de agentes autônomos do Comércio e de Empresas de Assessoramento, Perícias
e Pesquisas no Município do Rio tiveram os salários
reajustados em 6%, retroativo
a 1º de fevereiro, data base da
categoria, que tem nos prestadores de serviços e funcionários terceirizados seu maior
contingente. A inflação dos
últimos 12 meses
medida pelo INPC
ficou em 5,53%. O
piso de contínuos,
serventes,
faxineiros, agentes de
portaria e assemelhados subiu de R$
571 para R$ 729,
58, e o piso do pessoal administrativo
passou de R$ 673
para R$ 790, obedecendo a percentuais
dos pisos do estado.
O auxílio alimentação subiu de R$
9,35 para R$ 10 por
dia
efetivamente
trabalhado. Também foram mantidas cláusulas da
convenção anterior como por exemplo quebra de caixa para os funcionários que lidam com dinheiro no
valor R$ 102 p/mês e anuênio de 1% sobre os salá-

rios até R$ 795 por cada ano de serviço prestado à
mesma empresa.
Em maio, as empresas fizeram desconto da contribuição assistencial de 2% do salário base
do empregado em favor do sindicato obreiro,
referente ao ano de 2012.
A negociação do reajuste de diretores, gerentes e cargos de confiança, acima de R$ 6
mil, será livre entre as partes.
Foi mantida na convenção de
2012 a gratificação
na aposentadoria
para o trabalhador que completar
10 anos de serviço ininterrupto na
mesma empresa
– tendo direito a
receber um salário
base na data em
que se aposentar.
A validade da Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre o sindicato profissional e
o patronal vai até 31 de janeiro de 2013.
Outra cláusula que permanece na
Convenção favorece o trabalhador inscrito
em vestibular universitário: o empregado poderá se ausentar do trabalho para comparecer aos
exames, compensando-se posteriormente desde que
o empregador seja avisado com antecedência mínima de 72 horas.

Estabilidade provisória no emprego continua assegurada nas seguintes condições:

Em Brasília, sindicalistas da Nova Central defendem
a extinção do fator

Defender a CLT
é preciso
Editorial – Página 2

Gestantes – da concepção até 5 (cinco) meses após o parto, conforme determina o artigo 10º das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988.
Licença Previdenciária – garantida ao empregado pelo prazo de 30 (trinta dias) do seu retorno ao
serviço, aos funcionários que estiverem usufruindo auxílio doença concedido pela Previdência Social, no
período de 180 (cento e oitenta) dias ou mais.
Pré-Aposentadoria – assegurada ao empregado que contar com 5 (cinco) ou mais anos ininterruptos de serviço na mesma empresa, desde que esteja a 12 (doze) meses ou menos à data que irá se aposentar, exceto em caso de demissão por justa causa.

Nova Lei do
Aviso Prévio
Página 2

Recorreu ao Sindicato
e recebeu R$ 12 mil

34 empresas fecham
acordo no Sindicato
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EDITORIAL

Defender a CLT
é preciso
O mundo passa por grave crise econômica só comparável à de 1929 com a
quebra da Bolsa de Nova York. A atual,
iniciada em 2008 no setor imobiliário dos
Estados Unidos provocada pelos empréstimos de alto risco, respingou em toda
parte provocando grandes estragos. Contida em seu centro gerador, vimos como
migrou para a zona do euro atingindo a
Grécia, Espanha, Portugal, Irlanda, entre outros. Nesses países começa a ser
desmontado o estado de bem estar social
erguido após a segunda guerra mundial
e a conseqüência mais perversa é o elevado índice de desemprego atingindo
principalmente os jovens.
No Brasil a crise de 2008/2009 chegou como “marolinha” de acordo com o
ex-presidente Lula e foi driblada com
medidas para facilitar o crédito das famílias e garantir o consumo, visando,
sobretudo, eleger a candidata Dilma
no pleito de 2010, o que foi conseguido.
Hoje, no entanto, o cenário é diferente.
Os economistas prevêem crescimento do
PIB em torno de 2%, com aumento do desemprego. O setor industrial está quase
parado, sendo o mais dinâmico da economia o de serviços, que mais gera empregos, no qual o nosso Sindicato se enquadra. Na pesquisa mensal de emprego
do IBGE foram criados 533 mil postos de
trabalho de maio de 2011 ao mesmo mês
deste ano.
É nos momentos de crise que os trabalhadores têm que ficar atentos, pois a
pressão para a flexibilização de direitos
conquistados é grande. Tramitam no
Congresso vários projetos com esse objetivo.
Para fortalecer a luta dos trabalhadores em defesa da Consolidação das Leis
do Trabalho, foi realizada Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa do Senado.
Nesse evento, presidido pelo senador
Paulo Paim (PT/ RS), foi homenageado
Arnaldo Süssekind, jurista que foi ministro do Trabalho e Previdência Social
e integrou a Comissão nomeada por Getúlio Vargas para a elaboração da CLT.
O ilustre advogado faleceu em 9 de
julho no dia em que completaria 95 anos
e sua morte repercutiu intensamente no
meio jurídico, onde é lembrado justamente pela obra maior – A CLT. O presidente da OAB, Ophir Cavalcanti, ressaltou que “o jurista foi fundamental para
a construção de um direito social para
o Brasil, direito que, até hoje, respalda
as relações trabalhistas entre patrões e
empregados”.
Portanto, os trabalhadores não podem baixar a guarda. Os sindicatos são
o instrumento que lhes asseguram seus
direitos, respaldados na CLT, o mais
avançado código de leis em defesa dos
trabalhadores e das conquistas obtidas
em muitas jornadas de luta.

Mudança do aviso prévio proporcional
beneficia trabalhador

A nova lei 12.506/11 do aviso prévio proporcional editado em novembro
de 2011 veio para beneficiar o trabalhador e esclarecer os procedimentos a
serem adotados pelos empregadores e
empregados nas rescisões de contrato
de trabalho.
Esse dispositivo implantado com
base no art. 7º, § XXI da CF/88, está
voltado para os benefícios dos trabalhadores, sejam eles rurais, urbanos,
domésticos, avulsos que estão na ativa
e com carteira assinada. Esclarece
Maria Alves secretária geral do Sindicato.
O aviso prévio proporcional terá
uma variação de 30 a 90 dias, conforme o tempo de serviço. E a cada ano a
mais na empresa será somado 3 dias
no aviso prévio. Também foi garantida
ao trabalhador a redução de 2 horas
diárias sem diminuição do salário
integral e a possibilidade de faltar 1
dia caso não queira esta redução.“O
trabalhador poderá optar pela hipótese mais favorável entre as oferecidas,
redução de 2 horas ou falta de um dia
durante o aviso”, destaca a diretora.
Ficou mantido o entendimento do
art. 9º da lei 7.238/84 que o trabalhador dispensado sem justa causa no
período de 30 dias que antecedem a

de garantia”.
A lei não poderá retroagir para
alcançar a situação do aviso prévio já
iniciado e a projeção do aviso prévio
integra o tempo de serviço para todos
os efeitos legais.

Tempo Trabalhado Dias de Aviso

A diretora Maria Alves explica
as mudanças no aviso prévio

data base da categoria terá o direito
à indenização adicional equivalente a
um salário mensal, seja ele optante ou
não do FGTS.
Maria Alves reitera que esta
norma vale para todos os trabalhadores que já estão no mercado de
trabalho com carteira assinada. Se
o trabalhador tiver direito a mais de
30 dias e se a empresa não quiser que
o funcionário trabalhe nesse período,
a empresa será obrigada a pagar o
salário correspondente ao prazo do
aviso. “Vale ressaltar que esta medida
não afeta a multa dos 40% do fundo
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Sindicato abre mão da contribuição assistencial
A Convenção Coletiva garante aos trabalhadores o direito de não pagarem a contribuição assistencial. Cerca de
5.544 trabalhadores procuraram o Sindicato em 2012 com
este propósito.
Quando o trabalhador não se opõe, o desconto dessa
contribuição, que é equivalente a 2% do salário, é feito uma
vez ao ano, sempre dez dias depois de a Convenção Coletiva
ser registrada no Ministério do Trabalho e Emprego. Esta
taxa vai fortalecer a estrutura sindical visando a defesa do
trabalhador. A Convenção foi registrada dia 26 de março e
o prazo para os empregados assinarem a carta de oposição
foi entre os dias 27 de março a 5 de abril.
Quem não concorda em pagar a contribuição assistencial, paga apenas a contribuição sindical obrigatória, referente a um dia de salário e descontada no mês de março de
cada ano. O Sindicato recebe 60% desse valor. O restante
é distribuído entre o Governo, Federação, Confederação e
Central Sindical.

Trabalhadores exerceram o direito de se oporem à contribuição
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Sindicalistas das centrais discutem igualdade das mulheres
Vera Motta

O Fórum de Mulheres das Centrais
Sindicais do RJ, reunindo a NCST, a
CTB, CGTB, Força Sindical e UGT, realizou dia 23 de março, no Conselho dos
Direitos da Mulher (CEDIM), o “Seminário das Trabalhadoras das Centrais
Unidas pela Promoção da Igualdade”.
Na abertura, os presidentes das cinco
centrais saudaram a iniciativa do Fórum.
A 1ª mesa, coordenada pela diretora
de Assuntos da Mulher da NCST, Maria Helena, reuniu o deputado estadual
Paulo Ramos e a presidente do PCdoB /
RJ, Ana Rocha, para debater o tema “O
Brasil de Hoje”.
No debate foram relembradas, pelo

O deputado Paulo Ramos (PDT) fala sobre as realizações de Vargas

parlamentar, as iniciativas de Getúlio
Vargas no campo econômico que transformaram o país agrário exportador em
industrializado. No campo social, as leis
de proteção ao trabalho e o voto feminino concedido em fevereiro de 1932, que
neste ano completa 90 anos, também
foram citados.
Os vários projetos de lei que tramitam no Congresso conhecidos como
PLs da Igualdade (PL 4854-A/09 e PLS
136/11), foram analisados pelas parlamentares Inês Pandeló (PT) e Jandira
Feghali (PCdoB). O seminário contou
ainda com representantes dos movimentos sociais, Unegro, Sudim e do
Dieese.

Maria Helena, diretora do Sindicato, falou sobre a importância do evento
principalmente no ano em que se comemora os 90 anos do voto feminino,
marco para a arrancada das conquistas
das mulheres, ressaltando, porém, que
longo caminho ainda terá que ser percorrido.
Segundo ela, “no Brasil as mulheres constituem a maioria da população, têm melhor escolaridade que os
homens, porém seus salários são 30%
inferiores e sua representatividade nas
casas legislativas e no executivo é ainda muito pequena”. Também participou
do evento a diretora Maria Alves.

Mais de 400 trabalhadores atendidos nos últimos 7 meses
O Departamento Jurídico do Sindicato atendeu entre dezembro de 2011 e julho de
2012, 440 trabalhadores que vieram fazer reclamação trabalhista, ou simplesmente consultar um de nossos advogados. Em 2011, o Sindicato prestou assistência jurídica a 1.200
empregados de agentes autônomos. Nos últimos sete meses ocorreram 113 audiências na
Justiça do Trabalho, 15 acordos feitos e 10 sentenças favoráveis ao trabalhador até o momento. Nesse mesmo período foram ainda encaminhadas à Justiça 64 ações trabalhistas.
Já nos primeiros sete meses deste ano, houve 436 audiências na Justiça Trabalhista
e 72 acordos feitos entre patrões e empregados. No mesmo período, foram encaminhados

AÇÃO SINDICAL
Empresa não assinou carteira e teve que pagar
R$ 12 mil a LSN
O assistente de projeto L.S.N. foi demitido em abril de 2011 da
Agência XXI Meio Ambiente e Cultura Ltda, que além de não assinar a
Carteira de Trabalho não pagou as verbas indenizatórias do empregado.
Ele procurou o Sindicato que ingressou na Justiça para reaver seus direitos
trabalhistas. Em 15 de abril deste ano a 51ª Vara do Trabalho homologou
o acordo entre a empresa e o funcionário no valor de R$ 12 mil a ser pago
em 10 parcelas de R$ 1.200. A quantia é referente ao vinculo empregatício,
com anotação na carteira, e o pagamento das verbas rescisórias e auxílio
alimentação correspondente ao período em que trabalhou na agência, entre
julho de 2010 a abril de 2011.
Funcionária da Cobrac indenizada em R$ 11 mil
A funcionária E.B.M.M. começou a receber em março último a importância de R$ 11mil, através de acordo judicial feito na Justiça do Trabalho
com a Cobrac- Assessoria e Cobrança LTDA, que não queria reconhecer o
vínculo empregatício da funcionária. O pagamento está sendo feito em seis
parcelas de R$ 1.500 e duas parcelas de R$ 1 mil referente as verbas rescisórias, multa do Fundo de Garantia e auxílio alimentação da funcionária,
demitida em outubro de 2011 quando a empresa soube da ação trabalhista.
A ação do Sindicato forçou a empresa a entrar num acordo com a funcionária
que teve reconhecido todos os seus direitos trabalhistas.
FTL recebe 10 mil de empresa ambiental
A 63ª Vara do Trabalho aceitou acordo judicial em favor de F.R.L em
ação promovida pelo Sindicato contra a empresa que demitiu o coordenador
técnico em março de 2011 sem pagar a rescisão contratual do trabalhador,
deixando de assinar sua Carteira de Trabalho. A empresa não só foi obrigada
a providenciar a anotação na CTPS como iniciou o pagamento da indenização
do empregado no valor de R$ 10 mil em 10 parcelas de R$ 1 mil, referente às
verbas rescisórias, FGTS, saldo de salário de dois meses, vale alimentação e
vale refeição.
Justiça manda empresa pagar R$ 8.879 na rescisão
O funcionário A.L.V.S trabalhou na empresa Igorneto Serviços e
Comércio LTDA, contratada dos Supermercados Sendas, e foi demitido sem
receber as verbas indenizatórias em 3 de junho de 2004. Procurou o Sindicato que entrou com ação de responsabilidade subsidiária contra as Sendas.
O juiz da 13ª Vara Trabalhista determinou que o supermercado pagasse a
quantia de R$ 8.879 referente às verbas rescisórias, férias vencidas, FGTS
não recolhido horas extras e reajuste salarial não concedido.

à Justiça do Trabalho 401 processos, com 71 sentenças favoráveis ao trabalhador até o
momento. Os demais ainda serão julgados.
Atendimento Jurídico – Diariamente os advogados do Sindicato atendem à categoria
das 8h às 12h e das 13h às 17h. Se a empresa em que você trabalha não cumpre com as
obrigações trabalhistas, compareça ao Sindicato na Rua André Cavalcanti nº 128, Bairro
de Fátima. Nossos advogados e diretores estão aptos a esclarecer suas dúvidas. O atendimento jurídico trabalhista é gratuito.

Sindicato registrou mais de 7 mil
demissões nos últimos 8 meses
O Sindicato contabilizou 7.684 homologações no período de novembro de 2011
a julho deste ano. O número elevado de
homologações se deve à crise nos Estados
Unidos e na zona do euro, com reflexos
nos países emergentes como é o caso do
Brasil, atingido ainda pelo menor crescimento da China, seu maior parceiro comercial.
Segundo os homologadores são freqüentes os erros nos cálculos das rescisões
contratuais. Os funcionários dispensados
buscam orientação no Departamento Jurídico sobre a melhor forma de reaver,
junto às empresas, as diferenças devidas.
Não havendo acordo são orientados a ingressar na Justiça do Trabalho.
As empresas que mais demitiram
foram: CSU CARDSYSTEM S/A (448),
SERES – SERV. RECRUT. SEL. LTDA.
(428), ACCENTURE DO BRASIL LTDA

(77), HOEPERS RECUPERADORA DE
CRÉDITO S/A (73), ISS MANUTENÇÃO
OPERAÇÃO E UTILIDADES (56),

Homologações devem ser
marcadas com antecedência

Na Homologação os direitos dos
funcionários são respeitados
(290), ISS MANUTENÇÃO e SERVIÇOS
INTEGRADOS LTDA (143), FIC PROMOTORA DE VENDAS LTDA (110), BUREAU VERITAS DO BRASIL (90), OPL
CAMPANATI SERVIÇOS LOGÍSTICA E
TRANSPORTE LTDA (80), CETEC SERVIÇOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA

Desde o início do ano o Sindicato estabeleceu novos procedimentos para melhorar e agilizar o setor de homologação.
As homologações terão que ser marcadas com antecedência mínima de sete
dias e só serão feitas mediante agendamento. Também é importante que as
empresas estejam em dia com os recolhimentos sindicais. O atendimento é feito
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h,
na rua André Cavalcanti, n° 128, Bairro
de Fátima. O telefone é: 2242-1339 ou
2242-1193. As homologações poderão ser
feitas também na subsede da Zona Oeste,
em Campo Grande.

Com o objetivo de melhorar o atendimento dos serviços prestados, informamos a documentação
necessária que deve ser apresentada e no ato da homologação de rescisão de contrato de trabalho:
Apresentação da carta de preposto se funcionário da empresa, com a CTPS, crachá, de funcionário (original e cópia) ou a
procuração outorgada a funcionário da contabilidade ou a terceiros com firma reconhecida (originais e cópia); Quando sócio da
empresa, cópia do contrato social; Termo de rescisão de contrato de trabalho em 05 (cinco) vias; aviso prévio ou pedido de demissão
em 3 vias; CTPS com a baixa assinada carimbada e atualizada; Planilha de faltas e de hora extra, bônus, comissões do funcionário
nos últimos 12 (doze) meses; Livro ou ficha de registro atualizada; Exame médico demissional (2 originais e uma cópia); Guias
do seguro desemprego (2 vias, uma do funcionário e outra do MTE); Comprovante de recolhimento rescisório - GRRF, chave de
identificação e demonstrativo de recolhimento do FGTS rescisório do trabalhador; Original do FGTS, com as duas ultimas guias
quitadas; pagamento da rescisão será por cheque administrativo ou em espécie, no sindicato, ou por depósito bancário em conta
corrente do empregado(copia do comprovante do depósito para homologação)
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Homologação poderá ser feita na subsede
de Campo Grande

Os serviços prestados são os mesmos da sede do município do
Rio na Rua André Cavalcanti, nº 128, Bairro de Fátima, Tels.:
2242-1193 e 2242-1339. O atendimento jurídico não é feito em
Campo Grande, apenas na sede central.

Kombi Assistencial:
O associado e dependentes tem direito a
transporte gratuito em caso de doenças ou de
movimentos grevistas e reivindicatórios. Na
hora do sufoco procure o sindicato.

Subsede de Campo Grande atende a categoria na Zona-Oeste CG

Sindicato fecha acordo coletivo com 34 empresas
TÔNOMOS DE INVEST. ASSOCIADOS; ALBATROZ PARTICIPAÇÕES S/C LTDA; BAT. AMÉRICAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA; BM&A
PROPRIEDADE INTELECTUAL; BMA TAX CONSULTORIA E ASSESSORIALTDA; DATA BASE
SERVICES LTDA – OPORTUNITY; GAIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; BBM HOLDING
S/A, LINCES VISTORIAS E SERVIÇOS; DATA
BASE SERVICES LTDA; E LOGUM LOGÍSTICA
S/A

Trabalhadores da Bureau Veritas foram beneﬁciados
com o acordo coletivo em separado
Coletivo de Trabalho); VALE SOLUÇÕES EM
ENERGIA (Acordo Coletivo de Trabalho); MULTNER S/A (Acordo Coletivo de Trabalho), TOZZINI,
FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS (Auxílio Creche) e BRITISH AMERICAN TOBACCO
AMERICAS (Acordo Coletivo de Trabalho).
Participação nos Lucros – AGENTES AU-

Banco de Horas – INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMP. (Banco de Horas); INVESTCOB INVESTIGAÇÃO E COBRANÇA (Banco
de Horas); RGM PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA (Banco de Horas); VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (Banco de Horas); CETIP S/A
MERCADOS ORGANIZADOS (Banco de Horas);
COMPANHIA FINANCEIRA OTTO LTDA (Banco
de Horas); QUALY SERVIÇOS LTDA (Banco de
Horas); SAYBOLT – CONCREMAT INSPEÇÕES
TEC. LTDA (Banco de Horas); SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A (Banco de Horas); e DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA (Banco de Horas).

CONVÊNIOS COM O SINDICATO

Vários cursos da Estácio de Sá são oferecidos com descontos
O O Sindicato fez convênio com a Universidade Estácio
de Sá com descontos nos cursos de graduação tradicional,
graduação tecnológica e pós-graduação em diversas unidades no Centro, Zonas Norte, Sul e Oeste.
Mais de 40 cursos estão à disposição dos associados
(dependentes) e integrantes da categoria de empregados de

agentes autônomos do comércio no município do Rio com descontos para os cursos: de Direito, Administração, Ciências
Econômicas, Relações Internacionais, Comunicação Social,
Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de
Alimentos, Educação Física, Turismo, Hotelaria, Designer
de Modas, Filosofia, Fisioterapia.

A partir de 20 reais mensais
M). Outro curso também procurado é o
de eletricidade.

O Espaço Cultural oferece ainda orientação jurídica e verificação de pressão
arterial gratuitas.
Mais Informações nos telefone 22421339 ou 2242-1193.

LUTA
O
E AÇÃ
Dança de Salão com desconto para associados. Ao
centro a professora Carol e o professor Erick (E)

Auxílios em dinheiro:
É garantido ao trabalhador auxílio pecuniário
nos casos: natalidade, matrimônio, doença ou
morte do titular ou dependente, após um ano
de associado.
Atendimento Social:
Um plantão é feito pelos diretores para solucionar problemas junto às empresas, orientar
e receber denúncias que serão encaminhadas
às autoridades competentes,
Consultas de oftalmologia
com 30% de desconto
Na Clínica de Olhos Dr. Evandil Júnior
consultas, avaliações e exames médicos de
vista são realizados no Centro do Rio e em
Niterói. Para ser atendido é preciso pegar um
encaminhamento na secretaria da presidência
do Sindicato.
Caminhão de Mudanças:
Os associados têm ao seu dispor um caminhão
novo com ajudante, para mudanças em todo o
Grande Rio, Niterói e São Gonçalo, por apenas
R$ 80,00. As mudanças são feitas nas terças e
quintas feiras, com agendamento prévio.
Assistência Médica
Os associados e dependentes têm direito a
consultas e emergências 24 horas com pronto socorro de urgência, sem internação, nas
clínicas conveniadas no Centro, Zonas Norte,
Oeste, Sul e Baixada Fluminense. Mais informações no tel. 2242-1339
Assistência Odontológica:

Cursos para associados com 50% de desconto
Diversos cursos com descontos de
50% são oferecidos para associados e dependentes, no Espaço Cultural Bandeira
da Rua Riachuelo nº 191, com duração de
2 a 3 meses e entrega de certificados.
Os cursos oferecidos são em grande
parte em diversas danças, sendo muito
procurados, pois ajudam a combater
o estresse da vida moderna. Segue a
relação: dança de salão, de ventre, salsa
e forró. Outros cursos: violão, capoeira,
corte, costura e modelagem, cabeleireiro,
manicure e pedicure, depilação, limpeza
de pele (sessão individual / 40 M) e massagem relaxante (sessão individual / 40

Assistência Jurídica:
Atendimento na área trabalhista, com
acompanhamento nas audiências, acordos e
processos em nome dos trabalhadores, é feito
pelo departamento jurídico do Sindicato. O
atendimento na sede ou subsede de Campo
Grande é feito de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h e das 13h às 17h. Se necessitar de
alguma ajuda ou orientação não hesite em
procurar o Sindicato.

A Subsede do Sindicato de Empregados de Agentes Autônomos no Comércio no Município do Rio de Janeiro atende de 2ª à
6ª feira das 8h às 18h. As homologações são feitas diariamente
previamente agendadas pelas empresas com horário marcado
para atendimento. A subsede fica na Rua Albertina nº 70, próxima à Estação Ferroviária em Campo Grande. Os telefones para
agendamento são: 3405-1033 e 2413-9673.

Entre novembro e julho de 2012 o Sindicato fechou Acordo Coletivo em separado com 34 empresas, objetivando avaliar e atender as categorias que
não participam da Convenção Geral, cuja data base
é 1º de fevereiro.
Nesse período as empresas que assinaram
Acordo de Trabalho, Participação nos Lucros e
Banco de Horas foram: COMITÊ ORGANIZADOR
BRASIL DA COPA DO MUNDO (Acordo Coletivo
de Trabalho); ACCENTURE DO BRASIL LTDA
(Acordo Coletivo de Trabalho); BARBOSA, MUSSNICH E ARAGÃO (Acordo Coletivo de Trabalho,
Participação nos Lucros e Banco de Horas); EBX
HOLDING LTDA (Acordo Coletivo de Trabalho);
BM&A PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
(Acordo Coletivo de Trabalho); LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS (Acordo Coletivo de Trabalho); LLX LOGÍSTICA S/A (Acordo Coletivo de Trabalho); LLX MINAS RIO LOG. COMERCIAL EXP
(Acordo Coletivo de Trabalho); MAZENOR SERV.
DE PROD. AUDIOVISUAIS (Acordo Coletivo de
Trabalho); SERVAL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GER. (Acordo Coletivo de Trabalho); SILICATEC MANUT. APAREL. ELET. ELETRO. (Acordo

O QUE O SINDICATO
OFERECE A VOCÊ

Vamos manter
nossa união

SINDICATO DOS
EMPREGADOS DE
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ
Tel.: 2242-1193 / 2242-1339

O Sindicato está firmando contrato de prestação de serviço de assistência odontológica com
a clínica Sorria com Saúde que atenderá no
Centro e em Campo. Informações adicionais
nos Tel: 2242-1339 ou 2242-1193
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