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Categoria tem 6,8% de reajuste retroativo a fevereiro
Os trabalhadores empregados de agentes autônomos
do comércio no Município do Rio de Janeiro tiveram os salários reajustados 6,8%, retroativo a 1º de fevereiro, data
base da categoria e que tem nos prestadores de serviços e
empregados terceirizados o seu maior contingente. Devido
a um impasse nas negociações deste ano entre o Sindaut e
o sindicato patronal, a Convenção Coletiva só foi assinada
no dia 6 de novembro. A inflação do período medida pelo
INPC foi de 5,26%, de acordo com o Dieese. Portanto, houve um aumento real de 1,46% nos contracheques.
O piso também foi reajustado: contínuos, serventes,
faxineiros, agentes de portaria, auxiliar de serviços gerais
e assemelhados subiu de R$ 789 para R$ 875. 80. Já os
profissionais de vendas e administrativos passaram de R$

Presidente Bandeira explica as clásulas da Convenção Coletiva

845,30 para R$ 910, 40 seguindo os percentuais dos pisos
do Estado. O auxílio alimentação, por sua vez, passou de
R$ 11 para R$ 12,80 por dia efetivamente trabalhado.
Outros benefícios
A Convenção prevê ainda reajustes de benefícios como
a gratificação de quebra de caixa para os empregados que
lidam com dinheiro da empresa no valor mensal de R$ 140
em substituição ao valor anterior de R$ 110, mais o anuênio de 1% sobre os salários até R$ 1.000 por cada ano de
serviço prestado à mesma empresa. A negociação do reajuste para diretores, gerentes e cargos de confiança, acima
de R$ 8 mil, será livre entre as partes.
Avanços sociais conquistados em convenções anteriores
foram mantidos nesta convenção de 2014, como por exemplo, a Gratificação na Aposentadoria. Fará jus à gratificação o trabalhador que completar 10 anos de serviço na
mesma empresa, no valor de um salário base, a ser pago
na data da aposentadoria, fora os casos em que a próprio
empregador ofereça plano de previdência complementar ou
benefício equivalente.
Continua assegurada a estabilidade provisória nas seguintes condições: Para Gestante – desde a concepção até
cinco meses após o parto, conforme determina o artigo 10,
inciso ll, alínea “b” das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988; Pré-Aposentadoria – o empregado que contar com 5 ou mais anos ininterruptos de serviço
na mesma empresa, desde que esteja, comprovadamente,
há 12 meses ou menos da aposentadoria proporcional ou

Após impasse, aprovado reajuste de 6,8% para a categoria
integral, incluindo outras formas especiais concedidas pela
previdência, ressalvando-se a demissão por justa causa.
Licença Previdenciária – garantida ao empregado pelo
prazo de 30 dias do seu retorno ao trabalho, aos funcionários que estiverem usufruindo auxílio doença concedido
pela Previdência Social no período de 180 dias ou mais.
Assistencial de 2% limitada a R$ 20
Nas assembléias da categoria que aprovou a pauta de
reivindicações foi aceita a proposta patronal que limitou a
contribuição assistencial de 2% do salário dos trabalhadores em favor do SIDAUT, ficando em R$ 20.

Nova Central discute Direitos Trabalhistas Algumas empresas insistem

Nos dias 13 e 14 de
novembro a Nova Central
Sindical dos Trabalhadores do Rio fez seminário
em Teresópolis que tratou de temas importantes
para a formação sindical
dos trabalhadores. Antônio Queirós, do Diap,
ressaltou a necessidade
de ter sindicatos fortes e
movimentos sociais mobilizados para suportar a
pressão dos empresários
para diminuir os direitos
trabalhistas.
Dra Marinês Trindade, consultora sindical,
falou sobre o direito de
greve, que está na Constituição Federal, frisando
que a greve é aumento de

com reajuste menor

A Convenção Coletiva de Trabalho - CCT foi assinada com o
percentual de reajuste em 6,8%. A
empresa Bureu Veritas, no entanto, quer conceder reajuste menor.
Trabalhadores querem sindicatos fortes
patamar civilizatório, acon- que é importante a reduselhando os sindicatos a se ção da jornada de trabalho
organizarem para conduzi para 40 horas semanais
– las observando todos os sem redução dos salários,
requisitos legais para que
sejam vitoriosas. Fernan- regulamentação das terdo Bandeira, presidente do ceirizações, proibição das
Sindicato e diretor de Or- demissões imotivadas coganização Política da Nova mo está previsto na ConCentral Nacional, lembrou venção 158 da OIT.

Contribuição Assistencial
limitada em R$ 20
Página 2

Balcão emprega mais
de mil trabalhadores
Página 2

O Presidente do Sindicato, Fernando Bandeira, ressaltou que
uma vez assinada a CCT, não é
possível que o Sindicato faça acordo de reajuste salarial com índice
inferior ao estipulado na Convenção. “O Sindicato só aceita defender proposta com índice menor
que o de 6,8%, se o acordo coletivo
oferecer melhorias significativas

nas cláusulas econômicas e sociais
como o aumento do tíquete refeição
com redução do desconto do trabalhador, alimentação, plano de saúde pago pela empresa, aumento
nos pisos salariais, entre outras
cláusulas”, concluiu o sindicalista.
A Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo
e obrigatório pelo qual entidades
sindicais representativas de categorias econômicas e profissionais
estipulam condições de trabalho
aplicáveis às relações individuais
de trabalho.

Acordos coletivos com Desconto de 50% para
ganhos reais
associados
Página 3
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EDITORIAL

Como
surgiram os
sindicatos

O sindicato é o mais importante instrumento de defesa dos direitos dos trabalhadores. A instituição surgiu na Inglaterra, com a Revolução Industrial,
responsável por série de transformações tecnológicas que mudaram as relações de produção e de trabalho. Neste processo histórico os sindicatos surgiram como um mecanismo de defesa
dos trabalhadores para impedir que fossem mais explorados do que já eram.
No Brasil, as organizações de trabalhadores surgiram no final do século XIX, com o fim da escravidão e a
vinda dos imigrantes, que estavam num
estágio mais avançado de organização
e muito influenciaram na constituição
das primeiras associações de trabalhadores, que se intensificaram após a 1ª
guerra mundial de 1914/19, sofrendo a
influência dos anarquistas.
A Revolução de Trinta, sob a liderança de Getúlio Vargas, transformou o Brasil agrário importador em
país industrializado graças à série de
iniciativas no campo econômico e social. Além de instituir série de direitos,
reunidos na CLT promulgada em 1º de
maio de 1943, Vargas teve a preocupação de dotar os trabalhadores de organização para defender esses direitos,
seja através da Justiça do Trabalho ou
da estrutura sindical, fortalecida com a
unicidade sindical e o imposto sindical
obrigatório, (atual contribuição sindical) base de um sindicalismo vigoroso,
que conferiu aos trabalhadores o status
de cidadãos.
Essa, a origem dos sindicatos que
hoje, com a vigência do neoliberalismo, que privilegia o capital em vez do
trabalho, lutam em condições adversas
para manter e ampliar as conquistas obtidas. É neste contexto que muitas vezes os dirigentes sindicais quando lutam para fechar acordos com empresários, mesmo trabalhando para obter os
melhores índices de reajuste dos salários, nem sempre conseguem. Freqüentemente não são compreendidos pela
categoria que não acompanha os trâmites da negociação e os julga de forma
leviana.
O ideal é que os trabalhadores
conheçam o valor e o benefício de serem sindicalizados. É quando descobrem que suas causas são as de outros milhares de trabalhadores. Quanto
mais líderes existirem para representar
a voz do trabalhador, maiores as chances de promover as mudanças necessárias nas leis e nas negociações com os
patrões.

Sindicato limitou em R$ 20 a contribuição
assistencial: 2.807 se opuseram
Este ano compareceram ao Sindaut 2.807 trabalhadores que se
opuseram à contribuição assistencial de 2%, limitando o desconto em no
máximo R$ 20, incluindo os que recebem salários maiores. Com esse limite
foi possível o Sindicato reduzir em 60% a procura dos empregados que
pediram para não serem descontados. No ano passado o número chegou
a 7 mil trabalhadores. É bom lembrar que os recursos arrecadados com o
pagamento da contribuição são utilizados para a manutenção do sistema
sindical, como as lutas e campanhas para conseguir melhores salários,
assistência jurídica, homologações, atendimento social, médico / odontológico, caminhão de mudanças, pagamentos dos funcionários e advogados
da entidade, entre outros.
Como este ano houve um impasse entre o sindicato patronal e o dos
trabalhadores, quanto ao índice de reajuste a ser aplicado, a Convenção
Coletiva só foi assinada dia 06 de novembro – com o prazo para se opor à
contribuição entre 10 e 19 de novembro.

Trabalhadores entregando a carta de oposição

SINDAUT fez 1.877 homologações
em três meses

O Sindicato fez entre outubro e 15 de dezembro deste
ano 1.877 homologações. O total acumulado de setembro
de 2013 a dezembro de 2014 é de 14.371 dispensas feitas
pelas empresas. Os homologadores conferem os cálculos
das rescisões contratuais e ao identificar erros, pedem
às empregadoras que os corrijam, para não prejudicar

Na homologação, funcionária do SINDAUT confere os calculos trabalhistas

os trabalhadores. A homologação da rescisão do contrato
de trabalho é feita sem ônus para o trabalhador e a empresa, devendo ser agendada com antecedência mínima
de sete dias. Informações adicionais nos Tels: 2242-1339
ou 2242-1193. Na edição anterior relacionamos as empresas que mais demitiram até setembro de 2014. Já
nesta edição estão as que mais demitiram nos meses de
outubro, novembro e dezembro. São elas: ACCENTURE
(45); CENTRALCARD (12); COPA DO MUNDO (29);
CONTRAN CONTROLE DE TRANSPORTE (13); CUSHMAN e WAKEFIELD (17); GERENCIAL BRASIL PARTICIPAÇÕES (11); MAGENTA (11); NEW MOMENTUM
LTDA (35); SERES SERVIÇOS (16); SONIA QUEIROZ
PINTO BARRETO (12) e POP TRADE (14), totalizando
215 demissões no período.
Os trabalhadores também podem ser atendidos na
subsede de Campo Grande: Rua Albertina nº 70 (Próximo
da estação de trem). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 11:30 e das 14 às 17:30h.
No site do Sindaut verifique os documentos necessários para homologação: www.sindaut.org.br. Para receber
o seguro desemprego acesse: saa.mte.gov.br

Balcão: mil trabalhadores empregados
Entre fevereiro e 15 de dezembro deste ano foram encaminhados
pelo Balcão de Empregos do SINDAUT 1.800 currículos de qualificações
distintas, às empresas cadastradas, visando a recolocação dos profissionais no mercado de trabalho. Copeiros, recepcionistas, office boys, auxiliares administrativos, de recursos humanos, departamento de pessoal
e assistentes financeiros foram as funções mais procuradas em 2014.
As empresas manifestaram maior interesse por candidatos qualificados, principalmente com cursos de informática. Também há preferência por pessoas que saibam outros idiomas, como inglês e espanhol,
Isto não significando que não existam vagas para auxiliar de serviços

gerais, atualmente com grande demanda, e no caso do candidato ter
experiência anterior, o êxito é certo. São condições necessárias para
ter a vaga: escrever e falar bem o português, pontualidade no dia da
entrevista, bem como apresentação pessoal.
As empresas que mais empregaram foram: Destak Carioca,
Pop Trade Cushiman e Field, Lek Virtual, Nielsen, Spott. Rigaud,
Eclética, Seres, Simetria. O aproveitamento dos candidatos gira em
torno de 70%, significando mais de mil empregos.
O Balcão de Empregos do SINDAUT é conduzido pelas funcionárias
Márcia Silveira e Elisabete Silva de segunda a sexta das 8:30 as 17:30
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Acordos em separado trouxeram ganhos reais
Devido à intransigência dos
patrões e demora na assinatura da
Convenção Coletiva de Trabalho
de 2014, cerca de 30 empresas
fecharam acordo em separado
com o SINDAUT, com índices
maiores que a inflação. Entre elas
destacamos:
CETIP S.A. MERCADOS
ORGANIZADOS: reajuste
salarial de 7,2% aprovado em
assembléia com 17 trabalhadores.
Primeiro piso em R$ 875,79 e o
segundo em R$ 925,00, tíquete
refeição diário de R$ 28,00 com
a participação mensal de R$ 0,01
e a cesta alimentação no valor de
R$ 315,00. Foi aprovado também
o plano de saúde ou seguro saúde
com desconto de até 20% do valor
do contrato, auxilio creche ou
pré-escolar que varia entre R$
154,00 e R$ 300, 00, jornadas
extraordinárias pagas como hora
extra, entre outras cláusulas
conquistadas.

Funcionários ouvem a leitura do acordo
pelo advogado do SINDAUT
A MULTINER S/A: reajuste
de 7,0% em assembléia com 21
trabalhadores com carga horária
de 44 horas semanais; vale refeição
de R$ 23,50 por dia de trabalho;
vale alimentação de R$ 270,00
mensais; plano de saúde para os
empregados, dependentes diretos
sem custo para o empregado;
auxilio creche no valor de R%
150,00 para cada filho, entre
outras cláusulas, como hora extra,
ausências legais sem prejuízo
e estipulados em convenções
anteriores..
A PRUMO LOGÍSTICA
GLOBAL: reajuste de 6,5%,
aprovado em assembléia com 49
trabalhadores, com piso salarial
mínimo de R$ 930,00, exceto
para aprendizes, na forma da

Trabalhadores da CETIP aprovam reajuste de 7,2%
lei. Aprovaram também: tíquete em R$ 956,00.
refeição no valor diário de R$
ECOSTEEL GESTÃO:
30,35 e alimentação mensal em trabalhadores dos postos da
R$ 374,30 com a participação Odebrecht Ambiental aprovaram
mensal de R$ 1,21 por benefício acordo em assembléia dia 23 de
para cada empregado; auxilio outubro, com 29 trabalhadores
creche em R$ 480,00 por mês na subsede do sindicato, em
para os (as) empregados (as) que Campo Grande, Zona Oeste do
detenham a guarda do filho até 3 Rio, sobre escala de revezamentos,
anos, 11 meses e 29 dias de idade; gratificações, adicionais e hora
mantiveram a jornada de trabalho extra. Os trabalhadores receberam
em 40 horas semanais e demais R$ 715,56 de adicional de turno,
cláusulas constantes do acordo incidindo em todos os adicionais
coletivo anterior.
e horas extras; Os empregados
convocados na folga terão hora
extra com adicional de 100% assim
como os que dobrarem o plantão e
trabalharem nos feriados; A escala
de serviço deverá ser passada
ao funcionário no mínimo com 5
dias de antecedência; As trocas
de turnos não serão consideradas
como jornada extraordinária, com
Assembleia na OSX Brasil para aprovação
do reajuste salarial
OSX Brasil: reajuste de
6,15%, aprovado em assembléia
com 43 trabalhadores, com o
desconto simbólico no tíquete
refeição. Os trabalhadores ganham
por mês R$ 355,00 a titulo de
alimentação, auxílio creche de
R$ 450,00 para dependentes com
até 3 anos de idade. Cláusulas
anteriores foram mantidas como:
estabilidade provisória, seguro
saúde e odontológico se estendendo
para os dependentes sem qualquer
tipo de desconto para o funcionário,
anuênio, e fixação do primeiro piso
salarial em R$ 880,00 e o segundo

Trabalhadores da ECOSTEEL Gestão
aprovam escala de trabalho
variações de horário do registro de
ponto de até 30 minutos diários;
serão abrangidos pelo acordo
todos os funcionários do setor
operacional da Ecosteel.
ADMINISTRATIVOS DA
ECOSSTEL: os 27 trabalhadores
administrativos aprovaram
por unanimidade o regime de

banco de horas. Os empregados
que trabalharem em jornadas
superiores a 8 horas diárias
terão as horas suplementares
computadas não podendo passar de
duas horas diárias, que irão para
o crédito do banco de horas com
acréscimo de 50%. Este sistema
poderá ser aplicado de segunda
a sábado. Somente as quatro
primeiras horas extraordinárias
do sábado irão para o banco de
horas, com acréscimo de 100%.e as
demais serão pagas com adicional.
As horas incluídas no banco de
horas deverão ser compensadas
ou pagas sempre que atingirem
o prazo de 180 dias dando inicio
em seguida a novo período. Não
será permitido a transferência ou
acúmulo das horas.

No SINDAUT, funcionários da Accenture
aprovaram reajuste de 6,65%
ACCENTURE Serviços
Administrativos: reajuste de
6.65% para os salários mensais
de até 5.750,00, o que equivale
ao índice do INPC + 0,30% e
6,35% com valor mensal igual
a R$ 5.750,01º equivalente ao
INPC. Incluiu o adicional de
periculosidade, anuênio de 1% com
salários nominais de até R$ 920,00.
Mantiveram clausulas como
hora extra em 50% para as duas
primeiras no dia, 100% para as
excedentes de duas diárias e 100%
as prestadas aos domingos, feriados

e dias já compensados, além dos
reajustes do auxilio alimentação,
auxilio funeral, complementação
do auxílio previdenciário,
benefícios com creche, assistência
médica, odontológica, seguro de
vida em grupo, flexibilização de
horário e faltas compensadas.
Compareceram à assembléia 174
trabalhadores.

Cerca de 100 trabalhadores da KASNAR
aprovaram Acordo com benefícios
Kasznar Leonardos: reajuste
de 6,0% retroativo à 1º de fevereiro
aprovado em assembléia na sede do
Sindicato, com 83 trabalhadores;
tíquete refeição de R$ 400,00
e alimentação de R$ 300,00.
Os trabalhadores com a carga
horária de 44 horas semanais
terão primeiro piso de R$ 880,00 e
segundo de R$ 925,00. A empresa
manterá o convênio com instituição
particular para serviços de guarda
e vigilância e assistência aos
filhos das empregadas desde o
nascimento até 24 meses de idade,
sem ônus para o funcionário (a).
Mantidas as cláusulas da
estabilidade provisória às
gestantes, pré-aposentadoria e
licença previdenciária, conforme
previsto em lei. Seguro saúde
extensivo aos filhos e cônjuges do
empregado, com a participação
mínima de 20% para os
trabalhadores também foram
incluídos.

Trabalhadores da ECOSTEEL Gestão aprovam escala de trabalho

JURÍDICO DO SINDAUT

Cerca de mil trabalhadores atendidos em 2014
Entre agosto e 15 de dezembro de 2014, o Sindicato prestou atendimento gratuito a 259 pessoas
que estiveram no Sindicato para fazer reclamações
trabalhistas. O acumulado durante todo o ano
chega a 940 pessoas que utilizaram o Jurídico do
Sindaut em busca de seus direitos trabalhistas.
Nesses últimos 5 meses houveram 63 audiências
na Justiça do Trabalho, 36 processos distribuídos,
e 88 correspondências enviadas aos reclamantes.
O Departamento Jurídico funciona de segunda a

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Rua
André Cavalcanti 128, Bairro de Fátima, orientando
e defendendo a categoria.
Ação Sindical
Neste último trimestre, o Sindicato conseguiu
importantes vitórias na Justiça para os trabalhadores que ingressaram com reclamação trabalhista,
através de um de nossos advogados. São eles: Raymundo Avelino – recebeu R$ 48.578,50 do Sebrae;

Patrícia Goetze – ganhou R$ 30.000 da EBX Holding;
Fabrícia Cruz – recebeu R$ 10.284,18 da Better RH
e Arrow Farmacêutica; Denise Andrade – recebeu
R$ 8.835,59 da Carter Empreendimentos de Mão
de Obra Ltda; Márcia Regina Santos – recebeu R$
5.700 da empresa Accenture do Brasil; Jeanne N.
da Silva – ganhou R$ 5.000 da C&C Finanças; Jorge
Luiz Pinto – Recebeu R$ 4.200 da Formarketing
Serviços de Mão de Obra ltda; e Jany da Silva – que
ganhou R$ 2.400 da Logic e Biz Computadores.
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Atendimento Social:
Diretores de plantão procuram
solucionar problemas junto às
empresas. Recebem denúncias
e orientam como resolvê-las
através de encaminhamento às
autoridades competentes.

Atendimento Jurídico:
O Sindicato oferece auxílio em
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, no 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.

SINDAUT Faz convênio com Fisk Inglês/Espanhol
Os associados do SINDAUT além de terem atendimentos
jurídicos, sociais, de saúde, entre outros, terão também acesso
a cursos de inglês e espanhol, através de convênio que o Sindicato fechou com a Fundação Richard Fisk. O desconto é de até
20% para associados e seus dependentes. Para ter direito ao
benefício pegar o encaminhamento na secretaria do Sindicato
à Rua André Cavalcanti, 126, ou na subsede em Campo, na

O fim do Fator Previdenciário é uma das principais reivindicações do Movimento Sindical do país, tendo sido instituído no governo
FHC pela Lei 9876/1999, como parte da Reforma da Previdência
Social iniciada no ano anterior. O cálculo do Fator leva em conta a
alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição, expectativa de sobrevida e a média dos 80% maiores salários de
contribuição desde 1994 do segurado à Previdência. A Lei provoca
a redução do benefício das pessoas que se aposentam por tempo de
contribuição, antes dos 65 anos para homens e 60 para mulheres.
O Fator prejudica muito o trabalhador em função da redução no
valor da aposentadoria que pode chegar a 40%. Sua manutenção foi

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$ 120,00. É necessário agendar
a mudança previamente com 15
dias de antecedência na secretaria do Sindicato. As mudanças são
feitas nas terças e quintas feiras.

Basta ir à secretaria com a documentação (identidade,
carteira profissional e último contracheque da empresa). A
mensalidade é no valor de 2%, do salário mínimo regional,
ou seja, R$ 14, 48.

para proteger as finanças públicas já que o governo demonstrou que
a Previdência Social apresentava forte desequilíbrio, principalmente porque as pessoas estavam vivendo mais, usufruindo, portanto,
da aposentadoria por mais tempo. O fator provoca a redução do
benefício das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição,
antes dos 65 anos para homens e 60 para mulheres. O tempo mínimo de contribuição para se aposentar é 35 anos para homens e 30
para mulheres
O fim do Fator foi aprovado na Câmara e no Senado, mas o presidente Lula vetou, e não interessa à presidente Dilma derrubar o
veto pelos altos custos que envolve..

Desconto de 50% para
Lei Antifumo
sindicalizados no Espaço Cultural endurece o cerco

Convênio com o Sindicato assegura descontos de 50% em cursos para associados e dependentes no Espaço Cultural Bandeira, na Rua
Riachuelo nº 191-A. Os cursos têm duração de
2 a 3 meses e no final são entregues certificados. São eles: danças de salão, do ventre e ci-

Após um ano de associado o trabalhador tem auxílio pecuniário
garantido nos seguintes casos:
natalidade, matrimônio, doença
ou morte do titular ou dependente.

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 e também
30% de abatimento na obtenção
dos óculos. Basta pegar um encaminhamento na secretaria do
Sindicato.

Para se associar

Fator Previdenciário prejudica o trabalhador

Ajuda em dinheiro:

Desconto de 30% para
consultas ofltamológicas:

Rua Albertina, nº 70, próximo à Estação Ferroviária.

Aula de violão. Um dos cursos oferecidos

gana (p / mulheres, homens e crianças), ballet
infantil, forró e salsa. De instrumentos musicais tem o curso de violão, para adultos e crianças. Tem também o curso de capoeira (infantil
e adulto). Os cursos de dança são muito procurados, pois ajudam a combater o estresse da vida moderna.
Outros cursos oferecidos são: corte, costura
e modelagem, com duração de seis meses, depilação, limpeza de pele (sessão individual) e
massagem relaxante (sessão individual). Muito procurado é o curso de eletricidade.
O Espaço Cultural oferece ainda gratuitamente orientação jurídica e verificação de pressão arterial.
Mais Informações nos telefones 2242-3696

Urna Eletrônica:
É confiável?

Por que será que nos países do
primeiro mundo (União Européia e
EUA) não utilizam as famosas urnas eletrônicas usadas aqui com
publicidade caríssima do TSE? Será mesmo segura e confiável? O
Presidente do Sindicato Fernando
Bandeira teve carta publicada no
Globo, dia 19/10/14, questionando
a necessidade da reforma eleitoral
que incluísse o voto impresso.

LUTA
O
E AÇÃ

Vamos manter
nossa união

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

aos fumantes

Fumar hoje só será permitido em
vias públicas, nas residências ou em
áreas ao ar livre como parques e tabacarias. A lei antifumo aprovada em 2011
entrou em vigor dia 3 de dezembro deste
ano. Implementou regras mais duras de
comercialização, publicidade e consumo
de cigarros no país, extinguindo os fumódromos, ou outras áreas criadas pelos estabelecimentos para fumantes. As
restrições se estendem também à propaganda: é permitida apenas a exposição
do produto nos estabelecimentos, sem o
uso dos cartazes. Já a advertência em
relação aos efeitos do cigarro deve ocupar toda a parte de trás da embalagem
e uma das laterais.
Como resultado das medidas contra
o fumo houve redução de 28% na proporção de fumantes no Brasil ao longo
dos últimos oito anos.

IMPRESSO

O QUE O SINDICATO
OFERECE A VOCÊ

