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Categoria: reposição da
inflação e mais 5% nos pisos

O Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio no Município do RJ – SINDAUT assinou a Convenção
Coletiva com o sindicato patronal dia 13 de abril, com reajuste
de 1,87% – correspondente à inflação do período - e 5%
nos pisos salariais, retroativos a 1º de fevereiro - data base
da categoria. A vigência do acordo vai de 1º de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019. Em razão da grave
crise econômica que atinge o país e, sobretudo, o Rio de
Janeiro, as negociações foram muito difíceis. Mesmo assim, o
SINDAUT conseguiu a reposição inflacionária dos últimos 12
meses e ganho real nos dois pisos salariais, que ficaram assim
definidos: Piso 1 - R$ 1.194,00 para os contínuos, serventes,
faxineiros, agentes de portaria, auxiliar de serviços gerais e
assemelhados; Piso 2 - R$ 1.237,33 para as seguintes funções:
assistente administrativo, vendas, profissionais em geral, não
enquadrados no primeiro piso. O auxílio alimentação subiu
de R$ 19,50 para R$ 19,90, por dia trabalhado, com jornada
superior a 6 horas diárias. Os trabalhadores que recebem até R$
1.675,00 terão direito ao pagamento mensal de gratificação por
tempo de serviço (Anuênio), equivalente a 1% (um por cento)
por cada ano de serviço prestado à mesma empresa.
Assegurados: plano de saúde, gratiﬁcação na
aposentadoria e homologação no SINDAUT
Cláusulas sociais de anos anteriores foram preservadas. As
empresas que tiverem mais de 200 empregados fornecerão Plano
de Saúde ou Seguro Saúde, podendo o empregador descontar
até 15% do valor do contrato. Continua valendo a “Gratificação
na Aposentadoria”, para o empregado que trabalhar 10 anos na
mesma empresa, no valor de um salário base, a ser pago na data
de sua aposentadoria – exceto no caso do empregador conceder
plano de previdência complementar. Outras cláusulas mantidas
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foram: estabilidade provisória para Gestantes – do nascimento
do filho até 5 meses após o parto, conforme determina a Constituição Federal; Pré-Aposentadoria – ao trabalhador que contar
com 5 ou mais anos ininterruptos de serviço na mesma empresa,
desde que esteja a 12 meses ou menos da data que irá se aposentar; e Licença Previdenciária –garantida ao funcionário pelo
prazo de 30 dias do seu retorno ao trabalho, aos empregados que
estiverem de auxílio-doença concedido pelo INSS, no período
mínimo de 180 dias. As empresas são obrigadas a aplicar os novos percentuais sobre os salários, retroativos a fevereiro de 2018.
Ficou assegurado que as homologações dos empregados
com mais de um ano de serviço serão feitas no SINDAUT, com
apresentação dos documentos constantes na Instrução Normativa
nº 15 de 14 de julho de 2010, da Secretaria das Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho, devendo ser observadas
as normas da Súmula 330 do TST e 477 A da CLT.

Primeiro de Maio – Protesto contra a reforma trabalhista

Ato convocado pelas centrais sindicais reune milhares
de manisfestantes

Neste ano o Dia do Trabalhador
foi atípico no Brasil, pois pela primeira vez desde a redemocratização,
sete centrais sindicais, entre as quais
a Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST, a qual o SINDAUT é
filiado, organizaram um evento unificado para lembrar o dia consagrado
aos trabalhadores.
O ato foi em Curitiba e não só
homenageou o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que se encontra
preso na Superintendência da Polícia

Bens da Empreza podem
ser penhorados

Categoria aprovou
contribuição sindical
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Práticas
antissindicais:
prejuízo para
o trabalhador

No período de oposição à contribuição social
de 8 dias úteis – 16 a 25 de maio – após o registro
da Convenção Coletiva de Trabalho, homologada
dia 16 de maio, muitos trabalhadores denunciaram ao SINDAUT que as empresas incentivavam
a oposição ao desconto – R$10,00/mês – sem ao
menos explicar para que servia, ou seja: os que
contribuíram têm direitos a vários auxílios como:
Auxílio Doença, Despesa Familiar, Matrimônio,
Natalidade, Invalidez Permanente, Funeral,
Educação, Reembolso Farmácia e Cesta Básica.
Um trabalhador que não quis se identificar
disse que sua empresa liberou todos os funcionários pra irem ao Sindicato. “Isso nunca aconteceu
na empresa. Nunca fomos liberados nem para
assistir nossos familiares. Viemos praticamente
obrigados”, concluiu.
Muitos trabalhadores que vieram ao sindicato, depois de informados dos benefícios trazidos
pelo programa de assistência coletiva desistiram
de se opor e aderiram ao programa. Porém quase
dez mil trabalhadores se opuseram ao desconto.
Foi configurada claramente a prática antissindical fomentada pelas empresas que são aquelas
que se beneficiam diretamente com o enfraquecimento do Sindicato, pois impedem a atuação
sindical em defesa dos direitos dos trabalhadores.
O comportamento é vedado pela convenção 98
da OIT e art. 8° da Constituição Federal.

Federal, como também protestou
contra a reforma trabalhista, do atual
presidente. Cerca de 40 mil pessoas
marcharam até a Superintendência,
onde participaram do tradicional
“bom dia” ao ex-presidente e de um
ato inter-religioso. Próximo ao meio
dia houve um ato político, com discursos de autoridades e das lideranças
das centrais sindicais, que criticaram
pesadamente a reforma trabalhista
que retirou direitos consagrados na
CLT

Patrões querem desmonte dos sindicatos e incentivam
empregados a não descontarem para o SINDAUT

SINDAUT consegue
R$ 134 mil em indenizações
Página 3

Auxílio Social e
benefícios
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EDITORIAL

A Lei do
retrocesso

A nova lei que rege a atual estrutura sindical foi aprovada em julho de
2017 e entrou em vigor em novembro
do mesmo ano. O que a Lei 13.467/17
apresenta de novo são cláusulas que só
vieram para piorar a vida do trabalhador, como regular o trabalho intermitente, terceirizado, de grávidas em locais insalubres, entre outros, retirando cláusulas que o beneficiavam. Neste sentido, podemos dizer que a nova lei
representa para os trabalhadores a sempre velha tentativa de acabar com o melhor instrumento em sua defesa que são
os sindicatos
É preciso lembrar que desde as primeiras entidades criadas no final do século XIX, e os primeiros sindicatos surgidos no início do século XX, com as
grandes greves que ocorreram em 1917,
passando pela formalização da atual estrutura sindical há 60 anos, os sindicatos sempre estiveram presentes nos momentos mais cruciais da nacionalidade.
Cumpriram no decorrer desse período com seu papel de entidades defensoras dos interesses históricos dos trabalhadores e do povo brasileiro. Alguns
desses momentos foram as lutas memoráveis contra o eixo nazi-fascista na Europa durante a segunda guerra mundial,
as lutas pela criação da Siderúrgica Nacional e da Petrobrás, a resistência ao
regime militar, a redemocratização do
país com as “Diretas Já!”, a defesa da
CLT na Constituinte de 1988, a luta pelo impeachment de Collor e contra as
privatizações de FHC.
E por incrível que pareça, com a
eleição do primeiro presidente de origem operária em 2002 – Lula –, a reforma sindical trabalhista proposta por
ele através do Fórum Nacional do Trabalho, só não ocorreu porque milhares
de trabalhares se mobilizaram e impediram que fosse feita. À diferença do
atual governo que é francamente anti-trabalhador, pelo menos o ex-presidente Lula teve a sensibilidade de recuar e
a reforma não foi feita.
Os sindicatos hoje, na conjuntura
perversa pós reforma trabalhista, com a
crise no país e particularmente a do Rio,
têm que se reinventarem para continuar existindo. É o que o nosso sindicato
está fazendo: assinou uma Convenção
que se não é a melhor, é a que foi possível com a reposição da inflação do período, mais 5% de reajuste nos dois pisos salariais e a manutenção das cláusulas sociais das Convenções anteriores.
Isto já é um avanço na conjuntura
atual.

Bens serão penhorados se Empreza
não pagar trabalhadores
Como não houve acordo na reunião do dia 24
de abril entre a Empreza, Comissão de Trabalhadores, Vivo e SINDAUT, no Ministério Público
do Trabalho (MPT), a juíza Claudia Maria Samy
Pereira (78ª Vara do Trabalho) restabeleceu a liminar que manda a Empreza de Gestão e Pessoas
a pagar em 48 horas os 200 trabalhadores dispensados em 28 de fevereiro, sem receber as verbas
rescisórias, vale transporte e auxílio alimentação.

Diretores do SINDAUT e membros da comissão
comemoram decisão do MPT

A Empreza insiste em fazer a quitação salarial em dez vezes, enquanto o Sindicato e a comissão de empregados no máximo em três parcelas. A Empreza, com sede em Goiás, já foi notificada pela Justiça para o cumprimento dessa liminar. Caso não cumpra a determinação, acarretará em multas diárias de R$ 500 por cada empregado. A Empreza ainda pode sofrer “penhora
on line” no valor indicado pelo MPT de R$ 2 milhões, caso não cumpra a determinação judicial.
Ficou acordado no Ministério Público do
Trabalho que a Empreza daria baixa na carteira
de todos e faria a homologação no SINDAUT,
liberando o FGTS e o Seguro Desemprego dos
trabalhadores. Entretanto, na hora da homologação, o SINDAUT identificou uma fraude da Empreza: ela apresentou uma rescisão contratual como se os empregados tivessem recebido o aviso
prévio indenizado e o pagamento de fevereiro, o
que não aconteceu.
Identificada a fraude, o SINDAUT realizou
uma reunião com a comissão de empregados pa-

Comissão de 40 trabalhadores no SINDAUT
denunciando que estavam sem receber salrios e que
a empresa queria parcelar as verbas rescisória
ra esclarecer as medidas que serão tomadas contra a Empreza. O advogado que representa os 200
trabalhadores, Dr.José Agripino (SINDAUT),
disse que a empreza terá que encaminhar a documentação correta para a homologação de seus
empregados, tendo comunicado a má fé da Empreza ao MPT.

SINDAUT: CATEGORIA APROVOU A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Por 378 votos a favor, 57 contra e 5 nulos, os
trabalhadores autorizaram em assembleia, o desconto da contribuição sindical. O voto foi depositado em urna secreta entre os dias 19 de fevereiro e 05 de março, período em que o Sindicato esteve em assembleia permanente, convocada através de edital publicado em jornal de grande circulação e também no site do SINDAUT. A apuração dos votos foi feita pelo Diretor Ayrton de

Equipe do SINDAUT confere votação
da assembleia permanente

Oliveira, pelo advogado José Agripino e os colaboradores Berenaldo Lopes e Geordane Sousa
A contribuição sindical representa, apenas,
1/365 avos do salário anual do trabalhador, ou
seja, um dia de trabalho. Esse dia de salário será dividido: 60% para o SINDAUT, 15% para a
Federação, 5% para a Confederação, 10% para a
NCST e 10% para o governo.
É uma contribuição quase simbólica, que
permite que todos se beneficiem com o exercício do poder sindical, na defesa dos interesses de
toda a classe e não apenas das minorias que freqüentam as assembléias gerais.
SINDAUT manterá sua estrutura
Com estes recursos, o Sindicato tem condições de manter assessorias de economistas e outros profissionais que auxiliem a entidade em
uma negociação ou nos dissídios na Justiça do
Trabalho. Tem condições de custear os gastos
com a campanha salarial, com os serviços de secretaria do Sindicato e os serviços jurídicos gratuitos prestados ao trabalhador.

Trabalhador participa da assembleia no SINDAUT
Vale lembrar que o descumprimento da decisão de Assembleia Geral é passível de Ação Judicial, onde será cobrada a Contribuição Sindical
acrescida de multa, juros e honorários. Além disso, o não recolhimento da Contribuição Sindical
autorizada em assembleia enfraquecerá o poder
de Negociação do Sindicato Profissional, impactando as Negociações Coletivas.

Jurídico da Zona Oeste atende com agendamento prévio
O Sindicato oferece plantão jurídico em sua subsede em Campo Grande para atender aos trabalhadores da Zona Oeste.
O atendimento é feito todas as sextas-feiras 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 atendimento
é feito mediante prévia marcação de consulta.
O Jurídico acompanha os trabalhadores nas
questões trabalhistas, assistindo os interessa-

dos em audiências, processos e acordos na
Justiça. Também é oferecido o Serviço gratuito de homologação de rescisão de contrato de trabalho. O atendimento geral na subsede é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.
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Assembléias aprovam acordos
EDF EN do Brasil

CGG

Todos os 17 trabalhadores presentes na assembleia dia 21 de dezembro de 2017, no Sindicato, aprovaram a proposta de Banco de
Horas defendida pelo SINDAUT. Para cada hora trabalhada excedente da jornada de trabalho serão creditadas no Banco de Horas o
equivalente a uma hora e trinta minutos.

Os 33 trabalhadores da empresa CGG aprovaram em assembleia
dia 04 de janeiro de 2018, a proposta de Banco de Horas construída
pelos trabalhadores e orientada pelo Sindicato. O acordo prevê que
das duas horas diárias excedentes da jornada, a primeira hora será
creditada no Banco de Horas e a segunda hora paga como hora extra
com acréscimo de 50%.

Os trabalhadores presentes aprovaram por aclamação
o reajuste com ganho real

Invepar
Em assembléia dia 22 de março, no SINDAUT, os 21 trabalhadores da empresa Invepar, aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de Banco de Horas, onde as horas trabalhadas em jornada suplementar serão compensadas de forma simples, ou seja, cada hora suplementar trabalhada será compensadacom uma hora. A votação foi
secreta, sendo computados 15 votos a favor da proposta contra 6.

Trabalhadores da EDF tiram duvidas do acordo

Accenture
Em assembléia no Sindicato, dia 22 de dezembro de 2017, 9 trabalhadores do Grupo Accenture aprovaram o Acordo Coletivo de
Trabalho que terá vigência até 1º de setembro de 2018. Foi aprovado
o reajuste salarial de 2,53% (acima da inflação do período – 1,24%),
assistência médica e odontológica com 80% bancado pela empresa, auxilio refeição no valor de 28,57 a partir de março, além da manutenção das clausulas do acordo anterior. Para os trabalhadores em
jornadas especiais como 12 x 36, os feriados trabalhados serão pagos com adicional de 100%

Por unanimidade trabalhadores da CGG aprovam acordo

Ernest e Young
Trabalhadores da empresa Ernest e Young aprovaram dia 23 de
janeiro de 2018, o Acordo Coletivo de Regime de Contrato com a
escala 14 x 14, para apenas 4 empregados que trabalham embarcados em plataformas. O regime de trabalho será de 12 horas de trabalho por 12 horas de descanso, com 1 hora de intervalo para repouso
e alimentação. A proposta foi aprovada por unanimidade

INVEPAR_A assembléia foi conduzida pela diretora Maria Alves,
assessorada pelo advogado Dr. Leandro

AÇÃO SINDICAL
SINDAUT consegue R$ 134.662,02 em
indenizações

De dezembro de 2017 a março de 2018 o SINDAUT ganhou ações na Justiça do Trabalho em benefício dos trabalhadores da categoria, que receberam no total R$ 134.662,02,
em verbas indenizatórias. No período de 4 meses o Sindicato
fez 176 atendimentos, recebendo inúmeras reclamações encaminhadas ao Departamento Jurídico para as soluções necessárias. Foram distribuídos 24 processos à Justiça Trabalhista, realizadas 59 audiências no TRT/RJ, além de 70 correspondências enviadas aos trabalhadores.
R$ 33 mil dos sócios da Max Linker para MFA
– A Empresa de Comércio e Exportação fechou em 2017 e
não pagou as verbas rescisórias de MFA. O Sindicato entrou
na Justiça e através de acordo com os sócios, Carlos Eduardo Portella e João Pedro Portella, recebeu o valor de R$
33.307,74 referentre ao pagamento das verbas rescisórias,
com incidência na contribuição previdenciária, indenização
do aviso prévio, férias mais 1/3, além da multa de 40% do
FGTS.
Mais de R$ 30 mil a funcionário demitido – O funcionário SSF recebeu R$ 30.328,00 da empresa Rio Verde
Participações e Administração que o dispensou sem pagar as

verbas rescisórias. Representado pelo advogado do Sindicato, fez acordo na Justiça para receber os débitos em 13
parcelas mensais iguais de R$ 2.332,92. Também recebeu
a liberação do FGTS, mais as parcelas indenizatórias correspondentes ao aviso prévio indenizado, férias e multa de
40% do Fundo de Garantia.
Obrigada a pagar na Justiça indenização de R$
27 mil – A MS Logística Aduaneira dispensou o funcionário LCMN e não pagou corretamente sua quitação salarial.
Ele procurou o Jurídico do Sindicato que entrou com ação
no Judiciário. Na Justiça Trabalhista ele aceitou acordo com
a empresa e vai receber de verbas rescisórias R$ 27.000,00
– sendo em 10 parcelas mensais de R$ 2.700,00 – e correspondente ao aviso prévio indenizado, Férias mais 1/3, FGTS, multa de 40% sobre o FGTS e multa por ter atrasado o
pagamento após os 10 dias de demissão: artigo 477 da CLT.
Mais de R$ 18 mil de verbas rescisórias para
EBM – A empresa MS Logística Aduaneira terá que pagar a quantia de R$ 18.695,00 a funcionária EBM a título
de indenização trabalhista. Acompanhada do advogado do
SINDAUT fez acordo com a empresa na Justiça Trabalhista, aceitando receber o pagamento em 10 parcelas iguais de
R$ 1.768,50 na conta poupança da autora. Também rece-

beu parcelas indenizatórias referente à férias e diferença do
FGTS, multa de 40% do fundo de garantia, mais a multa por
atraso de pagamento das verbas indenizatórias – artigo 477
da CLT.
MCFS consegue mais de R$ 14 mil de indenização – Através do Jurídico do SINDAUT que defendeu
sua causa na Justiça do Trabalho, a empregada MCFS está recebendo da empresa MS Logística Aduaneira, a quantia de R$ 14.172,00 depositado em oito parcelas em sua conta. Sendo a primeira parcela de R$ 2.359,50 e as outras sete
de R$ 1.687,50 por ter sido demitida sem o pagamento correto das verbas indenizatórias. Incide sobre esse valor indenização por dano moral, férias indenizadas e multa por atraso no pagamento dentro do prazo legal de 10 dias – artigo
477 da CLT.
O Sindicato ainda conseguiu na Justiça do Trabalho que
as empresas indenizassem os seguintes funcionários. LMP
X Global Equity (R$ 4.351,00); BOA X MS Aduaneira (R$
3.250,00) e ACSJ X Desafios e Soluções em RH, no valor de
R$ 2.000,00.
Se você foi demitido procure o SINDAUT. O Jurídico está à disposição para propor reclamações trabalhistas e representá-lo na Justiça trabalhista.

Reforma trabalhista – O grande retrocesso

Os brasileiros passaram a contar, a partir de 11 de novembro
de 2017, com uma nova legislação trabalhista. Trata-se da Lei 13.
467/17, sancionada pelo presidente Temer dia 13 de julho de 2017,
modificando 100 artigos da CLT. Com a nova lei as férias poderão
ser divididas em até três períodos, a jornada de trabalhos estendida, assim como novas modalidades de trabalho passam a existir,
como, por exemplo, o trabalho intermitente e o remoto. As grávidas poderão trabalhar em locais insalubres, com atestado médico,
o que não é permite pela legislação atual. Muito controvertido foi
o artigo que torna a contribuição obrigatória em facultativa, atin-

gindo o custeio dos sindicatos, que têm que ser criativos para continuar prestando os serviços em benefício do trabalhador
O governo defendeu as mudanças dizendo ser necessário flexibilizar a legislação, corrigir distorções e facilitar contratações. Já os
sindicalistas e alguns juízes do trabalho afirmam que elas vão tornar o mercado de trabalho ainda mais precário, aumentando o número de terceirizados e acabarão enfraquecendo a Justiça Trabalhista.
DEPUTADOS DO RJ QUE TRAIRAM O TRABALHADOR
ALEXANDRE SERFIOTIS (PMDB); ALTINEU CÔRTES

(PMDB); AROLDE DE OLIVEIRA (PSC); CELSO JACOB
(PMDB); CRISTIANE BRASIL (PTB); FRANCISCO FLORIANO (DEM); JAIR BOLSONARO (PSC); JULIO LOPES (PP);
LAURA CARNEIRO (PMDB); MARCELO DELAROLI (PR);
MARCELO MATOS (PHS); MARCOS SOARES (DEM); OTAVIO LEITE (PSDB); PAULO FEIJÓ (PR); PEDRO PAULO
(PMDB); ROSANGELA GOMES (PRB); SERGIO ZVEITER
(PMDB); SIMÃO SESSIM (PP); SORAYA SANTOS (PMDB);
SÓSTENES CAVALCANTE (DEM); WILSON BESERRA
(PMDB).
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SINDAUT registra 1.023 demissões em 6 meses
Nos últimos seis meses – dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018 – o Sindicato registrou 1.023
demissões por conta da crise nacional, em especial a que ocorre
no Rio de Janeiro. A cidade do Rio possui 5,% do total de empregos com carteira assinada no Brasil. Porém, no total de empregos perdidos no país, a participação da cidade foi o dobro,
de 11,2%. Isso ocorreu pelo peso das empresas de petróleo e das

AUXÍLIO SOCIAL
Programa
assistencial
coletivo

O Benefício Social
tem como objetivo, amparar e transmitir tranquilidade aos empregados e seus familiares em
momentos felizes ou de
fatalidade, sem quaisquer
burocracias. As empresas descontarão dos empregados a importância
de R$ 10,00 (dez reais)
mensais. Para os Associados do SINDAUT
que contribuem mensalmente com o valor
de R$ 30,00 os valores
a receber são maiores.
CESTA BÁSICA
Valor a receber:
Para sócio: R$ 500,00
Para não sócio:
R$ 250,00
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO
Valor a receber:
Para sócio: R$ 250,00
Para não sócio:
R$150,00
AUXÍLIO DOENÇA
Valor a receber:
Para sócio: R$ 625,00
Para não sócio:
R$ 375,00
REEMBOLSO
FARMÁCIA
Valor a receber:
Para sócio: R$ 200,00
Para não sócio:
R$ 90,00

AUXÍLIO DESPESA
FAMILIAR
Valor a receber:
Para sócio: R$
1250,00
Para não sócio:
R$ 650,00
AUXÍLIO
MATRIMÔNIO
Valor a receber:
Para sócio: R$ 315,00
Para não sócio:
R$ 150,00
AUXÍLIO
NATALIDADE
Valor a receber:
Para sócio: R$ 315,00
Para não sócio:
R$ 150,00

empreiteiras na atual crise, todas com forte presença na cidade.
Entretanto, já está havendo reação por causa da alta dos
preços do barril de petróleo – atualmente em US$ 69 – importantíssimo para a região. Em decorrência, houve menos demissões que no trimestre passado – setembro, outubro e novembro, quando ocorreram 1.362. Mesmo assim, o percentual de
demissão permanece superior ao de contratação. A recolocação

SÓCIOS DO SINDAUT TEM MAIS BENEFÍCIOS
PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA
Os associados e dependentes do SINDAUT terão direito ao plano de assistência médica, CMD,
que possui uma ampla rede de clínicas credenciadas com dezenas de tipos de exames
e consultas médicas. IMEDIATAMENTE após o trabalhador realizar
a primeira contribuição associativa, o benefício já entra em vigor.
Consulte a lista completa de exames, locais de atendimento e especialidades em nosso site www.sindaut.org.
br em Benefícios.

Dentista para associados e dependentes do SINDAUT

AUXÍLIO FUNERAL
TITULAR
Valor a receber:
Para sócio: R$
2.000,00
Para não sócio:
R$ 1.000,00
AUXÍLIO FUNERAL
DEPENDENTE
Valor a receber:
Para sócio: R$ 625,00
Para não sócio:
R$ 375,00
AUXÍLIO
INVALIDEZ
PERMANENTE
Valor a receber:
Para sócio: R$
11.000,00
Para não sócio:
R$ 5.550,00

no mercado de trabalho tem sido muito mais difícil segundo
informações da funcionária Bete Silva, responsável pelo Balcão de Empregos do SINDAUT. Entre as empresas que mais
dispensaram nesse período foram: Mazzini Administração e
Empreitas LTDA, Cercred, Accenture do Brasil, Personale
Consultoria, Bureau Veritas, RP Brasil, Pellon&Associados
e Mark Bulding.

Qualidade e limpeza fazem a diferença no novo consultório do Centro

DESCONTOS ESPECIAIS EM CURSOS E UNIVERSIDADES

Mais de 40 cursos à disposição dos associados e dependentes. Descontos especiais de 5 a 30% nos cursos de graduação,
graduação tecnológica e pós-graduação.

Os associados e seus dependentes têm direito a tratamento dentário gratuito graças ao convênio feito pelo SINDAUT. Para maiores informações sobre a cobertura oferecida, os associados devem ligar para o SINDAUT das 8h às 17:30h, de
segunda a sexta-feira. Tels: 30772700 / 2242-1202 ou pelo site www.
sindaut.org.br em Benefícios

CAMINHÃO DE MUDANÇA

O Associado do SINDAUT tem
direito ao caminhão de mudança
(uma mudança por ano) pagando
uma pequena taxa de R$130,00.
Entenda os procedimentos e condições através do Tel: 3077-2700
ou pelo site www.sindaut.org.br
em Benefícios

20% de desconto em
turmas regulares
10% de desconto em
turmas promocionais

LUTA
O
E AÇÃ
50% DE DESCONTO

Vamos manter
nossa união

SINDICATO DOS
EMPREGADOS DE
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ
Tel.: (21) 3077-2700 / 2242-1202

IMPRESSO

SESC com Hotéis e
pousadas – Os integrantes da categoria
têm direito a usar os
hotéis e pousadas do
SESC com descontos, mediante inscrição na instituição, assim como tratamento dentário gratuito.

