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Federação e Sindaut  
debatem reformas na CNTC 

Acordo de Banco de Horas                    
com vantagem 

Candelária: ato contra 
Temer e defesa da CLT 

CATEGORIA APROVA REIVINDICAÇÃO:
 INPC COM GANHO REAL DE 3%

Denúncia contra assembléia 
da Emgepron é arquivada 

Temer libera 500 milhões para as centrais

Na assembléia da categoria no SINDAUT dia 06 de de-
zembro, os trabalhadores aprovaram a pauta reivindicatória 
com a reposição do INPC (infl ação dos últimos 12 meses) 
mais 3% de ganho real – o mesmo reajuste aplica-se ao 
tíquete refeição e auxílio alimentação. A data base é 1º de 
fevereiro. Decidiu-se também pela manutenção de cláusulas 
sociais e econômicas do acordo anterior: plano de saúde/
seguro saúde, anuênio, pagamento de horas-extras, PLR 
e  auxílio creche. Foi decidido ainda que, na Convenção 
de 2018, será proposta a obrigatoriedade de homologação 
da rescisão contratual no Sindicato, além de garantir no 
acordo coletivo que a contribuição assistencial será cláusula 
obrigatória para manter o atendimento jurídico gratuito e 
serviços sociais prestados, entre outros.  Nesse período de 
transição para a nova lei trabalhista, os sindicatos estão 
estudando formas de captar recursos, já que o chamado 
“imposto sindical” não existe mais desde 11 de novembro.

Fernando Bandeira, presidente do SINDAUT, ressaltou 
os efeitos nocivos que a nova Lei Trabalhista tem provocado 
nas relações de trabalho entre patrões e empregados. Con-
siderou que tanto a nova lei trabalhista, como a proposta da 
reforma da Previdência retiram direitos conquistados o que 
torna necessária a maior participação dos trabalhadores. “É 

O presidente Michel Temer liberou 
R$ 500 milhões para as Centrais Sindi-
cais Nova Central, CUT, Força Sindi-
cal, UGT, CTB, e CSB. Esses recursos 
são das centrais e estavam bloqueados 
por falhas no preenchimento de dados 
obrigatórios para o pagamento. Não 
significa de forma alguma, segundo 
José Calixto Ramos, presidente da 
Nova Central, à qual o SINDAUT é 

O Procurador do Trabalho João Carlos 
Teixeira, determinou o arquivamento do 
processo, dia 6 de dezembro de 2017, em 
que um trabalhador da empresa Emgepron 
denunciou o SINDAUT por supostas irre-
gularidades na assembléia dos trabalha-
dores dessa empresa para aprovação do 
Acordo Coletivo de Trabalho, dia 19 de 
maio de 2017. 

As denúncias apresentadas diziam que a 
votação não teria validade, havia sido feita 
em local não apropriado e nova assembléia 
seria marcada. Os documentos apresenta-
dos pelo Sindicato mostraram que a assem-
bléia foi convocada na forma estatutária, 
com a devida publicidade, dela feita a ata 
com a lista de presença dos trabalhadores. 

Não houve questionamento sobre a 
aprovação da proposta pelos trabalha-

Trabalhadores e Sindaut aprovaram a pauta reivindicatória

Os trabalhadores, em sua maioria  aprovaram a 
proposta da Emgepron

O SINDAUT deseja 
aos trabalhadores e 

familiares Boas Festas e
 um Ano Novo repleto 

de conquistas. 

preciso que a categoria mais do que nunca esteja presente 
nas negociações para a próxima Convenção Coletiva. Este 
foi um ano marcado por ataques diretos aos nossos direitos. 
Lutaremos para manutenção daquilo que já foi conquistado” 
– disse Bandeira. Segundo Wagner Santana, presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista, “se o traba-
lhador se opuser ao desconto da contribuição assistencial 
não poderá se benefi ciar do acordo em nenhum ponto – ou 
seja, não ganha reajuste e nem a participação nos lucros e 
resultados (PLR).”
Negociação coletiva e contribuição para o Sindicato

A nova lei não tirou dos trabalhares direitos como férias, 
décimo terceiro, aviso prévio, estabilidade, entre outros 
direitos assegurados na CLT. A possibilidade de mudança 
e adequação nos dispositivos da legislação trabalhista nos 
limites estabelecidos é sem dúvida uma garantia que o 
Sindicato tem para com os trabalhadores. Neste contexto 
o papel do SINDAUT passa a ter importância muito maior 
na solução das divergências que hoje sobrecarregam as 
Varas do Trabalho. 

Se o papel dos sindicatos passou a ser mais impor-
tante neste momento de transição, aumentou também a 
responsabilidade em bem conduzir campanhas salariais 
para a construção da Convenção Coletiva de Trabalho, 
assegurando melhores negociações para a categoria. Neste 
sentido, a contribuição sindical acordada na Convenção 
é fundamental para o fortalecimento dos trabalhadores e 
manutenção dos sindicatos.

fi liado, que estes recursos visem apoiar 
a reforma da Previdência Social. Temer 
garantiu, em dia 5 de dezembro, que 
baixará portaria em breve para liberar 
o pagamento dessas verbas, que serão 
empregadas na defesa legítima dos 
trabalhadores. A contribuição sindical, 
retirada com a reforma trabalhista, é es-
sencial para a manutenção dos serviços 
oferecidos pelos sindicatos. 

dores, a única ressalva feita foi sobre o 
parcelamento das férias, conforme prevê a 
Lei 13.467/17. O ACT entre o SINDAUT 
e a Emgepron,foi registrado no Minis-
tério do Trabalho e Emprego, sob o nº 
RJ001488/2017
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EDITORIAL

Com a entrada em vigor da lei 
13.467/17 que trata da reforma tra-
balhista aprovada pelo Congres-
so e sancionada pelo presidente Te-
mer em julho deste ano, uma nova 
realidade passa a existir no mun-
do do trabalho. A CLT que vigorou 
de 1943 até este ano – 74 anos, por-
tanto, praticamente deixa de existir 
quando o legislado prevalece sobre o 
negociado. O que vale dizer, parce-
lamento do período de férias, contra-
to intermitente, aumento das tercei-
rizações, contratação de autônomos 
sem vínculo de emprego, diminui-
ção do intervalo para refeição e des-
canso, possibilidade de contratação 
de mulheres grávidas e lactantes em 
ambientes insalubres. E ainda, con-
tratação a tempo parcial com possi-
bilidade de realização de horas ex-
tras, supressão do tempo à disposi-
ção e o fim do pagamento das horas 
na jornada in itinere, entre outros.

Quando os legisladores retiraram 
dos sindicatos a obrigatoriedade da 
contribuição sindical, pensaram que 
tal medida enfraqueceria a entidade, 
já que o seu custeio ficou ameaça-
do. Subestimaram, no entanto, o lon-
go histórico que o movimento sindi-
cal tem de lutar por melhores condi-
ções de trabalho, por seus direitos e 
atribuições. 

Sendo assim, os sindicatos usarão 
da criatividade para continuar aten-
dendo aos trabalhadores. Nas ne-
gociações com o sindicato patronal 
que ocorrem todo princípio do ano, 
já que a data base da categoria é 1º 
de fevereiro, o SINDAUT vai conse-
guir o melhor acordo, o melhor rea-
juste, assim como as melhores cláu-
sulas sociais.

Da mesma forma, continuará a 
fazer as homologações no Sindica-
to sempre defendendo as melhores 
condições para o trabalhador, princi-
palmente no momento em que está 
fragilizado pela situação de desem-
prego. 

Os patrocinadores da atual refor-
ma trabalhista em tempos de ruptura 
democrática pensam que uma lei or-
dinária pode revogar o que está ins-
crito na Constituição como é o caso 
da  contribuição sindical obrigatória 
que sendo um tributo não pode ser 
flexibilizado como pretendem. 

A Confederação Nacional dos Trabalhado-
res no Comércio – CNTC, realizou nos dias 4 e 
5 de outubro, em Brasilia, o Seminário Nacional 
com a participação de sindicatos e federações fi-
liadas, objetivando debater os impactos da Re-
forma Trabalhista – Lei 13.467/17 – e ações pa-
ra seu enfrentamento.

O seminário contou com grandes nomes do 
cenário juridico nacional como o ministro do 
TST, Maurício Godinho Delgado, o procura-
dor do Trabalho, Ronaldo Fleury, o presidente 

SINDAUT e Federação debatem 
reforma trabalhista na CNTC em Brasília
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Auditório da CTNC lotado de trabalhadores
 e sindicalistas

Colaboradores do SINDAUT entregam o Jornal na 
Teledata

O jornal também foi entregue a Petrobras da Rua 
Henrique Valadares

O presidente do Sindicato, Bandeira e as diretoras 
Maria Alves e Maria Goretti

M.S.A recebeu R$ 131 mil reais da 
Accenture – Em ação ganha através do De-
partamento Jurídico do SINDAUT, o emprega-
do M.S.A conseguiu da Accenture o pagamen-
to das verbas rescisórias no período de 2004 a 
março de 2013 

MS Logística Aduaneira paga mais 
de 130 mil a trabalhadores – O  SIN-
DAUT ganhou na Justiça Trabalhista 5 proces-
sos contra a empresa MS Logistica. Os pedi-
dos foram principalmente referentes ao paga-

De agosto a novembro de 2017 o SINDAUT ganhou ações na 
Justiça do Trabalho em benefício dos trabalhadores da categoria, 
recebendo no total R$ 371.389,00, em verbas indenizatórias. No 
período de 4 meses o Sindicato fez 224 atendimentos, recebendo 

Principais vitórias na Justiça.
mento de férias + 1/3, diferença de FGTS, ver-
bas rescisórias com multa de 40%, multa do art. 
477 e danos morais. O empregado A.L.B ganhou 
R$ 41.800,00 pagos em dez parcelas; A.B.C ga-
nhou R$ 25.000,00 em oito parcelas; R.L.M 
R$ 21.000,00 mil em oito parcelas; J.R.V.J R$ 
35.500,00 em dez parcelas; M.C.S R$ R$ 9.000,00 
em oito parcelas. 

Trabalhadores ganham da CODIN 63 
mil – O Sindicato entrou na Justiça e os empre-
gados L.G.C e I.C.O.S tiveram o direito de rece-
ber R$ 29 mil e R$ 34 mil, respectivamente. Os 

empregados tiveram o direito de receber a di-
ferença do valor do auxílio alimentação e triê-
nios referentes aos anos de 2007 a 2012. O di-
nheiro já foi depositado na conta.

Empregada da LONARTE recebe 
R$ 9.276,00 de verbas – foi o valor que a 
trabalhadora C.S recebeu da empresa Lonarte 
Locação de Toldos, referente à férias +1/3, in-
denização pelo aviso prévio, multa do art. 477, 
danos morais e atualização do FGTS. Na deci-
são foi estipulado o pagamento em três parce-
las na conta corrente da reclamante. 

AÇÃO SINDICAL

da Anamatra, Guilherme Feliciano, o presidente 
nacional dos Procuradores do Trabalho, Angelo 
Costa, o Juiz de Direito de Jundiaí, Jorge Luiz 
Souto Maior, o presidente da ABRAT, Roberto 
Parayba e  o presidente da Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos, Roberto Caldas, além 
de dirigentes sindicais e estudantes de direito.  

O presidente da Federação dos Empregados 
e Agentes Autônomos no Comércio do Rio e do 
Sindicato dos Empregados de Agentes Autôno-
mos no Comércio, Fernando Bandeira, a direto-
ra Maria Alves e a advogada e diretora do Sindi-
cato, Maria Goretti, apresentaram algumas pre-
ocupações em relação a Lei 13.467/2017 que 
substitui a CLT de 1943;  jornada de trabalho, 
negociações coletivas, o negociado sobre o le-
gislado, homologações de rescisão contratual, 
entre outros absurdos que esta nova lei traz aos 
trabalhadores.

“Teremos uma batalha muito grande pela 
frente. Com essa nova lei os trabalhadores mais 
do que nunca deverão estar atentos aos comu-

inúmeras reclamações encaminhadas ao Departamento Jurídico pa-
ra as soluções cabíveis. Foram distribuídos 44 processos à Justiça 
Trabalhista, realizadas 86 audiências no TRT/RJ, além de 38 cor-
respondências enviadas aos trabalhadores. 

nicados do Sindicato. É importante que se hou-
ver alguma demissão e que se o trabalhador ti-
ver dúvidas na hora da rescisão de contrato de 
trabalho, que venha ao Sindicato fazer sua ho-
mologação. No SINDAUT todos os direitos tra-
balhistas serão garantidos” – disse Fernando 
Bandeira.

SINDAUT ESCLARECE REFORMA TRABALHISTA
A equipe do SINDAUT tem percorrido as 

empresas distribuindo o jornal do Sindicato e 
conscientizando os trabalhadores sobre a entrada 

em vigor da nova lei trabalhista que privilegia o 
negociado sobre o legislado, tirando direitos bá-
sicos como férias corridas de 30 dias, Jornada 
12X36, Intervalo de uma hora para refeição, res-
cisão contratual obrigatória no Sindicato com um 
ano ou mais de carteira, grávida proibida de tra-
balhar em local insalubre, entre outros. Partici-
param da panfletagem os representantes do SIN-
DAUT, Berenaldo Lopes, Geordane de Souza e o 
estagiário, Lucas Marques.

Os trabalhadores têm se mostrado preocupa-
dos com a reforma e desorientados quanto aos 
seus direitos. De janeiro de 2017 até hoje cerca 
de 400 empresas foram visitadas. Durante a pan-
fletagem, o Sindicato se coloca à disposição dos 

empregados terceirizados e prestadores de servi-
ços, no sentido de que procurem o SINDAUT pa-
ra esclarecer dúvidas sobre as suas relações de 
trabalho com o empregador.

Constituição 
garante CLT
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Compareceram ao sindicato, dia 5 de outubro, 25 traba-
lhadores da Vieira de Mello Advogados, que aprovaram a 
proposta de Banco de Horas pela qual a cada 2 horas exce-
dentes, a primeira será paga como hora extra, acrescida do 
percentual de 50% e a segunda irá para crédito do Banco de 
Horas. As horas extraordinárias aos sábados, domingos e 
feriados, não integrar o Banco de Horas, sendo pagas com 
adicional de 100%. A empresa conta com 51 trabalhadores.

Subsede do SINDAUT na Zona Oeste 
com atendimento jurídico 

AGE QUE APROVARAM ACORDOS  
Prumo Logística : aprovado Acordo 
Coletivo de Trabalho com ganho real

MRO Serviços Logísticos SA: 
Banco de Horas com acréscimo   

Marlan Marinho : Banco de Horas com 
acréscimo

MMV: aprovado Banco de Horas 
proposto pelo SINDAUT 

RGM: Banco de Horas com vantagem

Ferroport Logística: Acordo Coletivo de 
Trabalho acima da inflação 

Schenker do Brasil e Da Vita Brasil 
Participações e Serviços também 

fizeram acordos de Banco de Horas
Vieira de Mello Advogados  – 1 hora vale 

1:30 horas

Por 38 votos a favor e 27 contra, foi aprovado dia 30 
de outubro, proposta de Acordo Coletivo de Trabalho dos 
empregados da Prumo Logística S/A; Porto do Açu Ope-
rações; Açu Petróleo; Gás Natural Açu, com validade de 1º 
de setembro 2017 a 30 de agosto de 2018.- beneficiando 75 
empregados. Os trabalhadores terão os salários reajustados 
em 2,5% (ganho real de 0,77%) nos salários até 20 mil re-
ais e os salários superiores a 20 mil reais o reajuste será de 
R$ 500,00.

O auxilio refeição e alimentação tiveram reajuste de 
3,58%  e 10,14% respectivamente, com a participação do 
trabalhador de apenas R$ 1,21. O empregado passa a ga-
nhar R$ 34,54 por dia (refeição) e R$ 453,00 mensal (Ali-
mentação). Ficou garantido o plano odontológico, inclusi-
ve para dependentes sem desconto para o empregado, auxi-
lio funeral para titular e dependentes e auxilio creche no va-
lor de R$ 550,00, para filhos até 3 anos, 11 meses e 29 dias. 
Seguro de vida no valor de até 24x do salário nominal, em 
caso de morte natural e 48x em caso de morte em ativida-
de profissional. 

Os trabalhadores da Ferroport Logística aprovaram, dia 
9 de outubro a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 
com validade para o período de 01 de setembro de 2017 
a 31 de agosto de 2018. O reajuste salarial será de 2,5% 
(ganho real de 0,77%), 2,16% no tíquete refeição, passan-
do para R$ 36,36 por dia e de 5,51 % no tíquete alimenta-
ção passando de R$ 635,00 para R$ 670,00 por mês. Hou-
ve também o reajuste no auxílio creche/babá de 8,34%, pas-
sando para R$ 650,00. Outras cláusulas como auxilio saú-
de e odontológico, seguro de vida, estabilidade, controle de 
jornadas, entre outras cláusulas da Convenção anterior es-
tão mantidas. A empresa conta com 7 trabalhadores e todos 
compareceram à assembléia.

A proposta de Acordo Coletivo de Trabalho de Banco 
de Horas da empresa MRO, que tem 52 trabalhadores foi 
aprovada por 33 funcionários. Pela proposta aprovada a ca-
da 1 hora trabalhada o empregado compensará 1 hora e 20 
minutos. 

Os trabalhadores da empresa MMV – Agentes da Pro-
priedade Industrial, que tem 30 trabalhadores, aprovaram 
em assembléia dia 28 de setembro, a proposta de Banco de 
Horas do SINDAUT. Assim sendo, a proposta aprovada por 
aclamação pelos 15 trabalhadores presentes, foi a seguin-
te: as horas excedentes da jornada diária serão contabiliza-
das para o Banco de Horas na seguinte proporção: cada 2 
horas trabalhadas a empresa pagará a 1ª hora com acrésci-
mo de 50%. 

A Proposta dessas Empresas é de uma hora trabalhada 
por uma hora compensada. Na Assembléia da Schenker do 
Brasil, que tem 33 trabalhadores e vieram ao Sindicato dia 
9 de novembro, 24, por 22 votos a 2, aprovaram a propos-
ta da empresa, em que  cada hora trabalhada será equiva-
lente a uma hora compensada. Da mesma forma votaram os 
15 empregados da empresa Da Vita, dia 30 de outubro, que 
aprovaram por 14 votos a 1 a proposta de Banco de Horas  
em que a cada hora trabalhada será equivalente a uma ho-
ra compensada

Trabalhadores da empresa RGM Processamento de Da-
dos aprovaram, dia 10 de outubro, o Acordo Coletivo de 
Banco de Horas proposto pela empresa para o exercício 
2017/2018. A empresa tem 13 funcionários que aprovaram 
o acordo em que a primeira hora será incluída como crédito 
no Banco de Horas e a segunda paga como hora extra, com 
acréscimo de 50%. O período que as horas podem ficar acu-
muladas para resgate não pode ultrapassar 180 dias

Foi aprovado pelos trabalhadores da Marlan Marinho 
dia 14 de setembro a proposta do Sindicato de Jornada Ex-
traordinária. Das duas horas excedentes da jornada diária, a 
primeira entrará no Banco de Horas e a segunda será paga 
como hora extra com acréscimo de 50%. Dos 7 trabalhado-
res da empresa compareceram 4.

Desde o dia 7 de julho o Sindicato ofe-
rece plantão jurídico em sua subsede em 
Campo Grande, todas as sextas-feiras, 
para atender os moradores da Zona Oes-
te. O atendimento é feito pela advogada 
Drª Ana Cleide das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, na Rua Albertina nº 70 – próximo 
à estação de trem. O Jurídico acompa-
nha os trabalhadores nas questões tra-
balhistas, assistindo os interessados em 
audiências, processos e acordos na Jus-
tiça. O atendimento geral na subsede é 
de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.
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Vamos manter
nossa união
SINDICATO DOS

 EMPREGADOS DE 
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ

Tel.: (21) 3077-2700 / 2242-1202 IM
PR

E
SS

O

LUTA
E AÇÃO

O QUE O SINDICATO 
OFERECE AO ASSOCIADO

• Atendimento Social:

 Diretores e advogados de plantão orien-
tam os trabalhadores a solucionar problemas junto 
às empresas, recebendo 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 traba-
lhistas, 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 auxí-
lio pecuniário, garantido nos  casos de nascimento 
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 previamente 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 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 as-
sistência odontológica em clinica no Centro e em 
Campo Grande. Taxa de R$ 35,00 para tratamento 
em 6 meses. Maiores informações nos tel. 2242-
1339/2242-1193 (Centro) ou 2413-9673/3936-4741 
(Campo Grande).

Convênios e descontos
• Academia de Concurso Público: nnos 
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

IV Congresso Estadual da NCST/RJ com 150 dirigentes sindicais

Protesto na Candelária 
contra as reformas  de Temer

SINDAUT consegue condenação de empresa que presta serviço ao Ministério do Trabalho

SINDAUT registra menos 
demissões: 1.362

Leader: falta receber cerca de 
415 trabalhadores

Trabalhadores assinam a carta de oposição à contribuição assistencial

Presidente do SINDAUT, Fernando Bandeira, fala das 
consequencias da reforma trabalhista

Maria Goretti, Maria Alves e Maria Helena votam no 
IV congresso da NCSTRJ

O SINDAUT participou dia 
10 de novembro, na Candelária, 
do Dia Nacional de Luta, orga-
nizado pelas centrais sindicais 
e movimentos sociais contra a 
reforma trabalhista, que entrou 
em vigor dia 11 de novembro e 
também contra reforma da Pre-
vidência. A reforma trabalhista 
ao consagrar o negociado em 
vez do legislado cancela mais 

Nos últimos três meses – setem-
bro, outubro e novembro – o Sindicato 
registrou 1.362 demissões por conta 
da crise nacional, em especial a que 
ocorre no Rio de Janeiro. Houve me-
nos demissões que no trimestre pas-
sado – junho, julho e agosto, quan-
do ocorreram 2.715.  O mais preocu-
pante é que a relação, demissão ver-
sus contratação, está desigual. Atu-

A ação ganha pelo SINDAUT 
contra a Leader Promoção e Vendas 
beneficiou 993 trabalhadores que já 
estão recebendo as diferenças do tí-
quete-refeição, corrigidas com ju-
ros e correção monetária. Até agora 
593 trabalhadores já receberam, fal-
tando ainda 415 empregados. Desde 
2010 a empresa pagava apenas R$ 
6, enquanto o valor do tíquete refei-
ção/alimentação em 2016 foi de R$ 
18 p/dia e em 2017 de R$ 19,50, de 
acordo com a Convenção Coletiva da 

A Via Mar, empresa que prestou serviços 
ao Ministério do Trabalho, foi condenada pe-
la Justiça Trabalhista a pagar as verbas resci-
sórias de 56 trabalhadores em ação vitoriosa 
do SINDAUT ganha na primeira instância.

A ação se referiu ao não pagamento dos 
salários dos meses de julho, agosto e setem-
bro 2015, férias proporcionais com um terço, 
13º salário proporcional, FGTS com indeni-
zação compensatória de 40% e vale refeição 
do mesmo período. A juíza, conforme tutela 
de urgência, determinou o bloqueio dos cré-
ditos da Viamar junto ao Ministério do Tra-
balho no valor de 42 mil reais, além de de-
terminar a liberação do saldo do FGTS e do 

Foi realizado dia 23 de outubro, na 
sede da OAB, o IV Congresso Estadual 
da NCST/RJ que contou com a partici-
pação de 150 dirigentes sindicais, além 

de 100 artigos da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT ins-
tituída pelo presidente Getúlio 
Vargas há mais de 74 anos. Os 
trabalhadores com suas faixas 
e bandeiras se concentraram na 
Candelária, onde, de cima de um 
carro de som as lideranças das 
centrais fizeram seus discursos 
protestando contra a supressão 
de direitos conquistados. 

seguro desemprego, anotando a saída dos tra-
balhadores na CTPS.

Pergunta que não quer calar. Como uma 
empresa que presta serviço dentro do Ministério 

do Trabalho consegue burlar direitos trabalhistas 
de 56 trabalhadores, sem a menor cerimônia? 
Onde está a fiscalização do próprio Ministério 
do Trabalho, perguntam os empregados que 
foram prejudicados pela Via Mar.

da ilustre presença do Presidente Nacio-
nal da Nova Central, José Calixto Ra-
mos. Sebastião José foi reconduzido ao 
cargo de presidente, para mais mandato 
à frente da Central. Disse que os desa-
fios para este mandado serão grandes, 
principalmente tendo em vista aprova-
ção pelo Congresso da reforma trabalhis-
ta. Lembrou que os trabalhadores nunca 
conseguiram nada de braços cruzados, 
ressaltando à todos os delegados presen-
tes que a luta não será fácil. 

Fernando Bandeira, presidente do 
SINDAUT, lembrou que o atual gover-
no conseguiu retroceder em 2 anos, um 
período de 40 anos. Bandeira disse que 
este governo rasgou literalmente a CLT 
e jogou por terra lutas históricas e con-
quistas dos trabalhadores. “É preciso 

muita mobilização nas ruas e combate 
para que consigamos amenizar o im-
pacto que esta reforma trabalhista tra-
rá para a classe trabalhadora”. 

almente o percentual de demissão é 
bem superior ao de contratação. Mui-
tos demitidos têm procurado o Bal-
cão de Empregos do Sindicato, po-
rém a recolocação tem sido difícil. 
Entre as empresas que mais demiti-
ram destacaram-se: Mazzini Admi-
nistração e Empreitas LTDA, Shift 
Gestão de Serviços, Cercred, Accen-
ture do Brasil, Seres, entre outras. 

Categoria. Os trabalhadores da Lea-
der que ainda não receberam os pa-
gamentos atualizados do auxílio re-
feição devem compareçer ao Sindi-
cato para buscar seus direitos. 

No Site do SINDAUT - www.
sindaut.org.br - há um formulário 
específico que deve ser preenchido e 
enviado para o e-mail sindaut.leader.
pagamento@gmail.com, anexando 
cópias da carteira de trabalho e das 
páginas da filiação e do contrato de 
trabalho com a Leader.


