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CEASA paga 
9 milhões

Trabalhador se defenda!
Exija homologação no Sindicato

SINDAUT consegue 60 
mil para trabalhadora

LEADER: 600 recebem 
a diferença do tiquete

O que muda para o trabalhador                                                
Reforma trabalhista prejudica trabalhadores                                  

A Reforma Trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 
presidente Temer, dia 13 de julho, prejudicou os trabalhadores e diminuiu seus 
direitos com 100 alterações na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.

Regra atual: As férias de 30 dias podem ser fracionadas em até dois períodos, sendo 
que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Há possibilidade de 1/3 do período ser pago 
em forma de abono.

Regra atual: A jornada de trabalho doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas 
de descanso, só pode ser instituída mediante Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de 
Trabalho, com a interveniência do Sindicato Laboral.

Regra atual: O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tem direito a 
intervalo para repouso ou alimentação, de no mínimo uma hora e no máximo duas horas.

Nova regra: As férias poderão ser fracionadas em até três períodos, por escolha do 
empregador, contanto que um dos períodos seja de pelo menos 15 dias corridos – Artigo 
134 - § 1º 

Nova regra: A jornada de trabalho doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterrup-
tas de descanso, poderá ser instituída por Acordo Individual escrito, por solicitação do 
empregador: Artigo 59 – A

Nova regra: O intervalo para alimentação e descanso poderá ser reduzido para 30 minutos, 
mediante Acordo Coletivo de Trabalho, com interveniência do sindicato: Artigo 611 – A, III

Férias

Jornada 12 x 36

Intervalo para Refeição e Descanso

Regra atual: A legislação atual não contempla essa modalidade de trabalho.

Regra atual: Mediante Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho, com a 
interveniência do Sindicato Laboral, o excesso de horas em um dia de trabalho pode ser 
compensado em outro dia - Sistema denominado Banco de Horas.

Nova regra: O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas 
ou diária. Férias, FGTS, Previdência e 13º salário serão proporcionais. No contrato será 
estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário 
mínimo por hora ou à remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função. 
O empregado deverá ser convocado com, no mínimo, três dias corridos de antecedência. 
No período de inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes – Artigo 443

Nova regra: Sistema de Banco de Horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, 
por escolha do empregador – Artigo 59 - § 5o 

Trabalho Intermitente (por período)

Banco de Horas

SINDAUT tomará medidas para amenizar o impacto

Emgepron: trabalhadores aprovam e SINDAUT assina acordo na empresa

O SINDAUT não medirá esforços para amenizar o desastre que a reforma trabalhista 
trouxe para os trabalhadores. Direitos conquistados com muitas lutas foram desmantelados 
para aumentar o lucro dos empresários que bancaram a reforma. 

O Sindicato, desde 1985, quando foi fundado, defende a categoria. Medidas administra-

O objetivo da homologação do trabalhador no SINDAUT é garantir 
que os valores rescisórios estejam corretos e que a empresa não deixará de 
pagar sua quitação salarial. 

Com a reforma trabalhista a homologação passa a não ser obrigatória 
no SINDAUT, mas isso não signifi ca que as partes não possam estipular 
que as homologações continuem sendo feitas no Sindicato. Dessa forma o 
trabalhador terá total garantia do que está recebendo. 

As homologações de rescisão contratual sendo feitas na empresa difi culta 
o direito do trabalhador. Não permita que a empresa faça a homologação sem 
a fi scalização do SINDAUT. 

Não assine qualquer termo de rescisão contratual caso haja dúvidas das 
verbas que tem a receber, sem a participação do Sindicato.

Os cerca de mil trabalhadores da Emgepron tiveram os 
salários reajustados em 8% com vigência retroativa a 1º de 
janeiro até 31 de dezembro de 2017. A assinatura do acordo foi 
dia 17 de julho entre os diretores do SINDAUT e a direção da 
Emgepron.  Pela empresa assinou o acordo, o seu presidente, 
almirante Francisco Laranjeira, e o diretor fi nanceiro, almirante 
Wagner Correa. Pelo Sindicato assinou o presidente Fernando 
Bandeira, acompanhado do diretor Ayrton Oliveira. A assinatura 
do Acordo Coletivo foi na sede da empresa, na Ilha das Cobras, 
Centro.  A assembléia dos empregados que aprovou a proposta 
da empresa foi realizada dia 19 de maio na sede do Sindicato, na 
Rua André Cavalcante nº 128  e na subsede de Campo Grande. 

Regra atual: A homologação da rescisão contratual será realizada com a assistência do 
Sindicato da classe ou do Ministério do Trabalho e Emprego.

Regra atual: Mulheres grávidas ou lactantes estão proibidas de trabalhar em lugares com 
condições insalubres. 

Nova regra: Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos compe-
tentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos 
neste artigo – Novo Artigo 477 

Nova regra: É permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes considerados 
insalubres – Artigo 394 - A

Rescisão Contratual

Gravidez

Toda a reforma poderá ser encontrada no site www.sindaut.org.br

tivas e judiciais estão sendo tomadas para assegurar a dignidade do trabalhador. 
O Sindicato fará reuniões e assembléias com os trabalhadores, para a construção da  

próxima Convenção Coletiva, se adequando à nova Lei, aprovada por um Congresso com 
2/3 dos parlamentares investigados por corrupção.

O presidente do SINDAUT, Bandeira, ao lado do diretor Ayrton Oliveira(E), 
assina Acordo Coletivo na presença do presidente da Emgepron, 
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Bureau Veritas recorre para não pagar

FJR recebeu mais de 12 mil

EDITORIAL

Os trabalhadores vivem tempos 
sombrios. Foi sancionada pelo presi-
dente Temer no dia 13 de julho a Re-
forma Trabalhista que remete as condi-
ções de trabalho ao período anterior à 
Revolução de 30. Uma das principais 
mudanças foi introduzir a regra da pre-
valência do negociado sobre o legisla-
do, o que na prática acaba com a CLT. 

Dizem que a CLT, instituída em 
1943 é obsoleta, mas não informam 
que de lá para cá foram feitas mais de 
500 atualizações, de modo a deixá-
-la de acordo com os tempos atuais. 
Por outro lado modernizar as relações 
de trabalho como fizeram, promoven-
do grandes retrocessos quanto aos di-
reitos trabalhistas, o que fez a alegria 
dos empresários, que vão aumentar 
seus lucros, não reflete bem o conceito 
de “moderno”. Afinal, é moderno divi-
dir férias? É moderno deixar de assinar 
a carteira dos trabalhadores para trans-
formá-los em pejotizados, sem direi-
tos? É moderno mudar a jornada de tra-
balho para até 12 horas diárias? Intro-
duzir o trabalho intermitente? Ou ainda 
permitir que a gestante trabalhe em lu-
gares insalubres, mesmo com permis-
são médica?

Os legisladores modernos acharam 
também ser necessário acabar com o 
imposto sindical para ter sindicatos fi-
nanciados apenas pelos associados. 
Desconhecem que a contribuição sindi-
cal é simbólica, já que representa ape-
nas um dia de trabalho do trabalhador 
e o sindicato recebe apenas 60% des-
se valor. O restante vai para a Federa-
ção, Confederação, Central Sindical e 
governo. Desconhecem que esta contri-
buição permite que os sindicatos aten-
dam todos os trabalhadores sindicaliza-
dos ou não. Desconhecem os legislado-
res que os sindicatos surgiram depois 
de muitas jornadas de lutas, após a gre-
ve geral de 1917. E, o mais importante, 
com o custeio sindical, propiciado pe-
los próprios trabalhadores conseguem 
manter estruturas jurídicas para orien-
tar acordos com os patrões e defender 
os trabalhadores quando são demitidos 
ou quando as rescisões contratuais con-
têm falhas.

Enfim, são tempos sombrios, mas 
os trabalhadores não se vergarão às vi-
cissitudes por que passam no momen-
to já que são o elo mais forte da cadeia 
produtiva. Afinal são eles que fazem 
tudo, desde a limpeza do chão da fábri-
ca / indústria até os mais sofisticados 
projetos de maquinários. Os robôs não 
têm ainda a faculdade do pensamento.

Nos dias 26, 27 e 28 de maio Foi realizado em Luziânia, Goiás, o 
IV Congresso da Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST. O 
encontro, reunindo mais de mil sindicalistas de todo o país, teve como 
eixo central o repúdio às propostas do governo Temer que retiram di-
reitos dos trabalhadores, como as reformas trabalhista e previdenciária. 
Fernando Bandeira, presidente do SINDAUT, foi reeleito Diretor Na-
cional de Organização Política da NCST para o quadriênio 2017/2021.  

José Calixto Ramos foi reconduzido à presidência da Nova Cen-
tral. Ele pediu aos dirigentes sindicais que reforcem seus sindicatos pa-
ra poderem enfrentar as graves ameaças que pairam sobre os trabalha-
dores, havendo possibilidades concretas de redução e até extinção de 
direitos conquistados. 

Segundo Fernando Bandeira, os trabalhadores vivem sua pior fase 
não só pela crise econômica, como também pela falta de princípios éti-
cos e morais que atingem diretamente o presidente e 2/3 do Congres-
so Nacional.  

Nova Central faz IV Congresso
com mais de mil sindicalistas em Goiás 

Reforma só agrada 
empresários
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Bandeira (D) com Bruno (E) Bozó, Sérgio, Andréia e outros 

Com a crise econômica que assola o país 
e particularmente o Rio, as demissões têm au-
mentado. No Sindicato, nos últimos três me-
ses (junho, julho e agosto de 2017) 2.715 em-
pregados representados pelo SINDAUT fo-
ram dispensados por seus empregadores. E o 
mais grave, não se abrem mais novos postos 
de trabalho. O acumulado entre novembro de 
2016 e agosto de 2017 chega a 6.805 homolo-
gações feitas pelo SINDAUT. Segundo infor-
mações do Cadastro Geral de Empregados do 
Ministério do Trabalho, de cada 100 brasilei-
ros que ficam sem o emprego de carteira as-

Após perder o recurso na 2ª Instância contra a senten-
ça do juiz da 53ª Vara do Trabalho – favorável à ação do 
SINDAUT – determinando à Bureau Veritas que pague os 
reajustes salariais e benefícios das Convenções Coletivas 
de 2014 a 2016, a empresa recorreu à presidência do TRT. 
A empresa tem 847 trabalhadores e a maioria está pedindo 
que o SINDAUT convoque a categoria para aprovar greve 
em setembro. Nos próximos dias haverá panfletagem con-
vocando assembléia para decidir a greve.

 Os desembargadores mantiveram a decisão do juiz de 
primeira instância, garantindo o pagamento dos reajustes e 
benefícios das convenções com juros e correção monetária. 
Como se recusa a pagar o que deve, a empresa pretende le-
var o processo ao Tribunal Superior do Trabalho, em Bra-
sília. O recurso da Bureau Veritas está em análise na Secre-
taria de Recurso do TRT. 

Os 378 trabalhadores que entraram com 
ação judicial contra a CEASA, através do Sin-
dicato, estão recebendo suas atualizações sala-
riais referentes às convenções anteriores. Cer-
ca de 40 já receberam. As execuções dos paga-
mentos saíram após 12 anos e estão sendo feitas 
em grupo de dez, por doze varas do trabalho – 
Os valores ficam entre R$ 503,00 e R$ 70 mil, 
totalizando aproximadamente R$ 9 milhões.

Foi o caso de FJR (na foto com a diretora 
Maria Alves), que trabalhou durante 20 anos 
na Ceasa. O Alvará de pagamento dele saiu 
no mês de junho, ocasião em que foi correndo 
buscar seus direitos no SINDAUT. Ele rece-
beu mais de R$ 12 mil. “Fiquei muito feliz em 
saber que finalmente eu ganhei a ação. Agra-
deço muito ao presidente Bandeira, ao nosso 

SINDAUT registra 2.715 demissões nos últimos três meses 

Trabalhadores pedem 
greve em setembro

CEASA - 9 milhões: quem não recebeu
compareça ao SINDAUT 

sinada nos três primeiros meses deste ano, 81 
são do Estado do Rio.

Muitos demitidos têm procurado o Balcão 
de Empregos do Sindicato, porém a recoloca-
ção tem sido difícil de acordo com Bete Silva, 
responsável pelo setor. “Eles chegam, recolhe-
mos os currículos, escaneamos e mandamos 
para algumas empresas, mas o emprego sofreu 
uma retração, nesses últimos dois meses”, dis-
se Bete. Ainda assim, conseguimos empregar 
vários candidatos, ressaltou.

Entre as empresas que mais demitiram es-

tão: Mazzini Administração (71), Accentu-
re do Brasil (65), Bureau Veritas (67), Ernsty 
Yong (55), Spak Brasil (41), Cercred Central 
de Recuperação (41), Viking Assessoria (28), 
Cláudio Peçanha (27), Viking Suporte (24), Cia 
Leader (22), Manpower Staffing (20), Consult 
Consultoria (20), Cercred Centro (19), BSM 
(15), Allen Rio (22), Inove Recuperação (12), 
Simetria Serviços (12), SEBRAE (12), Infotec 
Consultoria (11), C. Martins E Ad. Associa-
dos, Easycob Consult. E Treinamento, Kelly 
Services e Recursos Humanos,Riopar Parti-
cipações, Seres Serv e IPPP (11). 

Bandeira é reeleito

De cada 100 demissões no Brasil, 81 são do Rio

advogado Dr. Agripino e toda diretoria atra-
vés da Maria Alves”. Concluiu o beneficiado.

As ações ganhas são da 4ª, 8 ª, 10 ª, 11 ª, 
41 ª, 49 ª, 55 ª, 61 ª e 67ª Varas do Trabalho. O 
SINDAUT pediu na Justiça a correção das Con-
venções dos anos 2000, 2001, 2002 e 2003 e 
todos os direitos firmados em Convenção Co-
letiva de Trabalho.
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SINDAUT: Vitórias na Justiça prosseguem
De abril a julho de 2017 o SINDAUT ganhou ações na 

Justiça do Trabalho em benefício dos trabalhadores da catego-
ria, recebendo no total R$ 209.618,33 em verbas rescisórias. 
No período de 4 meses o Sindicato fez 418 atendimentos, 
recebendo as mais variadas reclamações encaminhadas ao 
Departamento Jurídico para as soluções cabíveis. Foram 
distribuídos 56 processos à Justiça Trabalhista, feitas 101 
audiências no TRT/RJ, além de 93 correspondências enviadas 
aos trabalhadores. Abaixo, as principais vitórias na Justiça 
para os trabalhadores.

Trabalhadora recebe mais de R$ 60 mil – O SINDAUT 
através do departamento jurídico entrou com ação na 42ª vara 
do trabalho contra a empresa ADOBE ASSESSORIA DE 
SERVIÇOS CADASTRAIS, em razão de LCMS sofrer um 
acidente de trabalho fraturando o tornozelo. A empresa foi 
condenada a pagar R$ 66.000,00 em 5 parcelas iguais de R$ 
13.200,00 entre os meses de agosto e novembro de 2017. A 
Juíza Nelise Maria Behnken, na sua decisão, estipulou multa 
de 50% em caso de inadimplemento, impontualidade ou 
insuficiência de fundos como também o bloqueio eletrônico 
após 48hs da inadimplência. 

SINDAUT consegue R$ 54 mil para empregado –  
O trabalhador MSPR  entrou com ação trabalhista, através 

O Sindicato entrou com ação contra a empresa 
MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA 
E SERVIÇOS S. A. postulando o pagamento de horas 
extraordinárias e em sobre aviso de doze empregados. A 
empresa no período de setembro de 2008 a maio de 2013, 
entregou um radio nextel a alguns empregados para que 
ficassem de sobre aviso, podendo ser acionado a qualquer 
momento, mesmo fora do expediente, como também 
acionavam outros empregados que possuíam telefone 
celular para resolver problemas. Na ação, o Sindicato pede 
o pagamento do valor de 30% do salário durante todo o 
período em que os empregados estiveram em regime de 
sobreaviso, além das horas extraordinárias com reflexos 
nas férias, décimo terceiro salário e FGTS. O Processo 
corre na 14ª vara do trabalho. 

Entre os meses de Maio a agosto 
a equipe do SINDAUT – Berenaldo 
Lopes, Geordane de Souza, Celso Ro-
cha e Márcia Silveira – esteve em 250 
empresas distribuindo a nova edição do 
jornal da categoria.  Além de distribuir o 
jornal, os representantes do SINDAUT 
ouviram os trabalhadores e se colocaram 
à disposição para receber reclamações 
e esclarecer dúvidas.

Entre as empresas visitadas destacam-
-se: Ernst & Young Assessoria Empresa-
rial, Bureau Veritas, Infotec, Teledatas, 
Accenture do Brasil Ltda, Cercred, 
Loreal Brasil, CNIS - Cadastro Nacio-

SINDAUT panfleta em mais de 250 empresas 

SINDAUT: acordos em separado continuam

Trabalhadores da Satamoto Saboya e Bastos Advogados aprovam 
proposta de Banco de Horas proposto pelo SINDAUT

Berenaldo Lopes, Márcia Silveira e Geordane de Souza - equipe do SINDAUT – entregando a nova edição do 
jornal para os trabalhadores da empresa Mazzini da unidade Fundão 

Trabalhadores da Bichara Advogados depositam seus votos em urna 

Diariamente várias empresas procuram o 
SINDAUT para iniciar ou renovar acordos que 
estão fora da Convenção Coletiva de Trabalho. 
Em apenas dois meses, julho e agosto de 2017, 

foram feitos na sede do Sindicato mais de 20 
Acordos Coletivos de Trabalho, de Banco de 
Horas, de Reajuste Salarial e de Jornada de 
Trabalho, entre outros. 

O SINDAUT defende que: todos os acordos 
sejam de reajuste salarial acima da inflação; as 
jornadas de trabalho possam ser reduzidas sem 
redução de salários; em relação ao Banco de 
Horas que a empresa adote a regra pela qual a 
cada hora trabalhada seja creditada no Banco de 
Horas do empregado 1hora e 30 minutos. 

As 13 empresas que fizeram acordos Coletivos 
de Trabalho, a maioria Banco de Horas, foram: 

Aqualis Offshore Serviço LTD – (ACT); Why 
Serviços Técnicos Ltda – (ACT); Kelly Services 
Recursos Humanos Ltda; Hanegae e Gouveia 
Serviços de Apoio Adm Ltda; Unicad Monitora-
mento, Analise e Inteligencia; Daniel Advogados; 
Cipd do Brasil; Bichara Advogados; Villemor, 

Trigueiro, Sauer e Advogados; Satamoto Saboya 
e Bastos Advogados; VLM Industria e Comércio 
SA.; Shift Gestão de Serviços Ltda, e Soerensen 
Garcia.

Ação Sindical
do Sindicato, contra as empresas Durso Assistência Técnica 
Autorizada e Representações LTDA e Autotrac Comércio 
e Telecomunicações S/A (segunda reclamada) pelo fato de 
ter sido demitido em 01/12/2016 sem receber as verbas res-
cisórias. Na presença da juíza substituta, Letícia Primavera 
Marinho, da 26ª VT, o trabalhador fez acordo com a Autotrac 
que pagará a quantia de R$ 54.000,00, em uma única parcela, 
a título de indenização trabalhista.  

Empresa paga R$ 44 mil em parcelas – A juíza Mônica 
de Amorim Torres Brandão, da 35ª Vara do Trabalho, mandou 
pagar a FPS a quantia de R$ 44.000,00 relativa a ação traba-
lhista contra a MS Logística Aduaneira LTDA.  A empresa 
demitiu o trabalhador e não pagou a rescisão contratual. O 
SINDAUT entrou com ação pedindo as verbas rescisórias. Na 
Justiça o empregado fez acordo com a empresa da seguinte 
forma: receberá os R$ 44 mil em 11 parcelas de R$ 4 mil, 
a partir do mês de junho por meio de depósito bancário na 
conta do reclamante.  

Após demitir empresa paga cerca de R$ 12 mil – O 
empregado AJO trabalhou na empresa MGX Empreendimen-
tos Imobiliários e Serviços Náuticos e ao ser demitido não 
recebeu o pagamento de suas horas extras. Ele trabalhava das 
8 às 18 horas, sem gozar de período de descanso, em escala 
diferenciada. Marcava corretamente o ponto e como as horas 
extras recebidas não correspondiam as horas efetivamente 

trabalhadas, recorreu ao Sindicato para receber corretamente 
os valores. A juíza Valeska Facure, da 8ª Vara do Trabalho, 
julgou procedente o pedido feito pelo Jurídico do SINDAUT, 
condenando a empresa a pagar as horas extras no valor de 
R$ 11.966,31. 

Hora extra e sobreaviso: Ação corre 
na 14ª vara do trabalho

nal da Informação, Cor Brasil, Infotec, 
Stone Pagamento, Sebrae, Interfreight, 

Sergio Bermudes adv, MMV - Agentes 
de Propriedade Industrial, Duplique 

Carioca - Créditos e cobranças Ltda, 
Mark Building, I Música, PopTrade 
Consultoria, ATN – Capital Contact 
Ltda, Dannemann, FSB – Estratégia em 
Comunicação Ltda, Custódio de Almeida, 
Inolab, Factual - Serviços Técnicos de 
Seguros Ltda, Chalfin Goldberg Vainboim 
& Fichtner advogados associados, Pellon 
e Associados Advocacia Empresarial, 
Duplique Carioca – créditos e cobranças 
Ltda, Recuperação de Ativos.  

O SINDAUT esteve também na empresa 
Mazzini de Bonsucesso. Lá o jornal foi 
entregue aos trabalhadores terceirizados 
que prestam serviços à Petrobras.



4                         • Agosto/Setembro/Outubro 2017Jornal do SINDAUT

Vamos manter
nossa união
SINDICATO DOS

 EMPREGADOS DE 
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ

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

E
SS
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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

Leader: cerca de 600 já receberam 
as diferenças do tíquete

NCST debate reforma 
trabalhista no Rio

Cancelamento de contribuição assistencial aumentou 30%: 5.579

Subsede do SINDAUT na Zona Oeste também tem atendimento jurídico 

Juliana Castro, atendente da Leader da 
Conde de Bonfim disse que o reajuste 

veio em boa hora

Trabalhadores assinam a carta de oposição à 
contribuição assistencial

Sindaut- Rua Albertina 70 - Em Campo Grande

A ação ganha pelo SINDAUT 
contra Leader beneficiou 993 tra-
balhadores que já estão recebendo 
as diferenças do tíquete-refeição, 
corrigidas com juros e correção 
monetária. Até agora 580 traba-
lhadores já receberam um mon-
tante de R$ 283.918,00, faltando 
ainda 413 empregados.

Desde 2010 a empresa paga-
va apenas R$ 6, enquanto o va-
lor do tíquete refeição / alimen-
tação em 2016 foi de R$ 18 p/dia 
e em 2017 de R$ 19,50, de acor-
do com a  Convenção Coletiva 
da categoria. 

 Os trabalhadores da Leader 
que não tomaram conhecimento 
dos pagamentos atualizados do 
auxílio refeição devem compa-
reçer ao Sindicato para buscar 
seus direitos.  No Site do SIN-
DAUT www.sindaut.org.br há 
um formulário específico que de-
ve ser preenchido e enviado para 
o e-mail sindaut.leader.pagamen-
to@gmail.com, anexando cópias 

Vieram ao Sindicato se opor à contribui-
ção assistencial neste ano, 5.579 trabalhado-
res. Esta contribuição é descontada do traba-
lhador no período de 10 dias após o registro 
da Convenção Coletiva de Trabalho, que ocor-
reu entre os dias 29 de junho e 7 de julho. Ano 
passado 4.281 se opuseram à contribuição as-
sistencial. É uma contribuição de 2% sobre o 
salário base, limitada no máximo a R$ 40 pa-
ra quem recebe abaixo de R$ 10 e R$ 60 pa-
ra os salários que ultrapassam R$ 10 por mês.   

O presidente do Sindicato, Fernando Ban-
deira, explicou que a receita do Sindicato vem 
das mensalidades associativas, e das contribui-
ções sindical e assistencial, não recebendo di-
nheiro do governo ou de qualquer empresário. 
Com estes recursos mantém a estrutura do Sin-
dicato que defende o trabalhador no caso de 
demissão, do não pagamento correto das ver-
bas rescisórias, entrando na Justiça sempre que 
for necessário para reaver direitos da categoria. 
Além das manifestações, greves e protestos nas 

O Sindicato oferece plantão jurídico desde o 
dia 7 de julho em sua subsede em Campo Gran-

Seminário da NCST/RJ 
discutiu a reforma trabalhista 
dia 18 de agosto com as pre-
senças de José Calixto Ramos, 
presidente nacional da entida-
de, Fernando Bandeira diretor 
de Organização Sindical da 
Central e presidente do SIN-

da carteira de trabalho e das pá-
ginas da filiação e do contrato de 
trabalho com a Leader.

DAUT, Alessandro Molón, De-
putado Federal da REDE, entre 
outras personalidades que fo-
ram unânimes em condenar a 
reforma por tirar direitos con-
quistados. Na foto, Bandeira, 
José Calixto e Sebastião José, 
os três no centro.

empresas que não respeitam os trabalhadores.
Bandeira ressaltou que o Governo já mudou 

as leis trabalhistas, tirando a contribuição sindi-
cal obrigatória e agora o empresário incentiva 
o empregado a vir ao Sindicato para não des-
contar a contribuição de apenas R$ 40, enfra-
quecendo a estrutura sindical.  Na hora de uma 
assembléia para definir o percentual de reajuste 
da categoria aparecem poucos empregados por-

que as empresas dificultam, entretanto, quan-
do se trata de não pagar a contribuição assis-
tencial – que é revertida em benefício dos pró-
prios trabalhadores – aparecem milhares, mui-
tos até sem saber direito o que vieram fazer no 
Sindicato nesse período de 10 dias.       

de, todas as sextas-feiras, para atender aqueles 
que moram na Zona Oeste. O plantão jurídico 
é feito pela advogada Drª Ana Cleide em Cam-
po Grande e ocorre, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, na Rua Albertina nº 70 – próximo à estação 

de trem. O Jurídico acompanha os trabalhadores 
nas questões trabalhistas, assistindo os interessa-
dos em audiências, processos e acordos na Justi-
ça. O atendimento geral na subsede é de segunda 
a sexta, das 8 às 17 horas.

Empresa incentiva trabalhador ir 
ao SINDAUT cancelar desconto

Um funcionário do Ibope, disse que re-
cebeu na empresa a informação que, quem 
quisesse, deveria ir ao Sindicato para não 
descontar a contribuição assistencial, como 
fazem boa parte das empresas. Disse ainda 
desconhecer o que o Sindicato faz com o di-
nheiro descontado. Ao ser informado que os 
recursos são empregados na defesa do tra-
balhador e na oferta de serviços gratuitos, 
disse que foi a primeira vez que explicaram 
isso pra ele. Na empresa não chega a infor-
mação “do que fazem com nosso dinheiro” 
– por isso preferi  descontar.


