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SINDAUT VAI ÀS RUAS CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Trabalhadores, partidos políticos, sindicatos e centrais sindicais foram às ruas no dia 22 de março – o
dia Nacional de Luta da Classe Trabalhadora – para

Com faixas e cartazes SINDAUT vai as ruas

protestar contra Reforma da Previdência, que vai
prejudicar os trabalhadores mais pobres e aprofundar
a desigualdade social no Brasil. O SINDAUT se posiciona de forma veemente contra essa reforma, que vai
beneficiar os bancos privados que passarão a ter lucros
ainda maiores administrando o montante gigantesco
dos recursos vindos da contribuição previdenciária
dos brasileiros.
Greve e manifestação no centro do Rio
O SINDAUT participou ativamente da manifestação, dia 14 de junho, com faixas contra a reforma da
Previdência, convocada pelas centrais sindicais, movimentos sociais e estudantes, quando houve também
uma greve geral. A manifestação teve início com atos
políticos na Candelária, percorreu a Av. Presidente
Vargas, terminando na Central do Brasil. Fernando
Bandeira, presidente do SINDAUT avaliou que esta
manifestação terá um peso importante no sentido de
mostrar a rejeição da sociedade e dos trabalhadores
com a PEC 06/2019. “Essa reforma da Previdência

prejudicará tanto os trabalhadores públicos quanto os
privados, e por isso devemos combatê-la de todas as
formas possíveis”.

SINDAUT luta contra o ﬁm da Previdência

Petrobrás troca empresa e SINDAUT garante salários
O SINDAUT esteve dia 26 de julho na BR Distribuidora,
no Estácio, reunido com o representante da empresa e sete
empregados da SCAM Serviços e Negócios, a terceirizada
que demitiu nove empregados sem pagar a multa de 40%
do Fundo de Garantia. O convite partiu da própria BR que
assumiu o pagamento da multa do FGTS, em função da
prestadora de serviços não ter cumprido com suas obrigações trabalhistas.
A BR informou ao SINDAUT que ao final do contrato
com a SCAM, enviou cópias dos termos de rescisão dos

Recolhimento da
contribuição sindical deverá
ser feito de imediato

O SINDAUT informa que a Medida Provisória nº
873, de 1º de março de 2019, que proibia as empresas de
efetuarem o desconto do pagamento das contribuições sindicais dos trabalhadores em folha para o sindicato, perdeu
a validade no dia 28/06/2019.
Sendo assim, as empresas que durante a vigência da
referida medida deixaram de efetuar o desconto das contribuições sindicais e de repassá-las ao Sindicato, deverão
fazê-lo imediatamente, sob as penas da Lei.

SINDAUT contra
Reforma Trabalhista
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Bandeira e a advogada Ana Cleide (E) com os representantes da BR

contratos de trabalho, assinados pelos empregados, porém
em todos constava a observação dos trabalhadores que a
quitação da multa dos 40% do FGTS não tinha sido recolhida. A representante do jurídico da BR, Maria Elizabete
de Barros Cobra, assegurou que com a retenção da fatura
da empresa foi possível depositar os créditos pendentes
diretamente na conta dos 9 trabalhadores no dia 26. Esses
empregados já foram admitidos, nas mesmas funções administrativas, pela prestadora de serviços BK Consultoria.
Pelo SINDAUT compareceram o presidente, Fernando
Bandeira, e a advogada Dra. Ana Cleide.

Convenção Coletiva determina homologação no SINDAUT
A Lei 13.467/2017 trouxe maior autonomia para os Acordos e Convenções Coletivas, que passam a ter maior poder
normativo. Dessa forma, em atendimento à autonomia dos
Acordos e Convenções Coletivas estabelecidos pela reforma
trabalhista, havendo cláusula convencional estabelecendo
que a rescisão contratual dos empregados, com mais de um
ano, deve ser assistida pelo sindicato, resta consubstanciada
o intuito da lei e do previsto no inciso XXVI do art. 7º da
Constituição. Porquanto, a Cláusula Convencional Décima
Nona, da Convenção Coletiva de Trabalho de 2019, tem
prevalência sobre a lei, de sorte que o presente comunicado
tem por objetivo informar a todas as empresas para fazer as
homologações de seus empregados no SINDAUT.

Bolsonaro recusa
receber Sindicalistas
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Empresas: acordos
no SINDAUT
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Exame de vista
gratuito no SINDAUT
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EDITORIAL
A política cartorial
em prática
Passados sete meses do governo
atual, já ficou claro quais são os seus
objetivos e práticas, que não são as republicanas, que gostaríamos que fossem
O projeto de Reforma Previdenciária que o presidente Bolsonaro e
equipe econômica apresentaram e foi
aprovado no primeiro turno na Câmara, dia 11 de julho e no segundo dia 6
de agosto vai penalizar os mais pobres
e nem de longe acabar com os privilégios, como por exemplo, do agronegócio. Só foi aprovado graças ao expediente da velha política do “é dando
que se recebe” – que dizia combater e
significou 3 bilhões em emendas para
os digníssimos deputados.
Quando comparados os benefícios
a setores poderosos como o da bancada do boi, o argumento de acabar com
os privilégios não se sustenta. Basta
comparar a “economia” feita na reforma ao retirar o abono salarial de um
salário mínimo (PIS/Pasep) do trabalhador que ganha pouco mais de R$
1.300,00, de 76 bilhões em dez anos,
com a isenção de contribuição previdenciária das exportações do agronegócio, que tira da reforma R$ 84 bilhões em dez anos. A economia retirando recursos dos pobres é de 76 bilhões enquanto que dos ricos, 84 bilhões.
A Medida Provisória nº 881, conhecida como MP da Liberdade Econômica, baixada pelo governo, junto à reforma trabalhista e a lei de terceirização ilimitada aprovadas durante o governo de Temer vão arrasar ainda mais com os direitos trabalhista. As
medidas contidas na MP não são nada mais do que a supressão de direitos
garantidos em convenções ou acordos
coletivos, e até mesmo a suspensão de
direitos garantidos na CLT. Ela suspende normas que restringiam o trabalho nos finais de semana, incluindo
sábados, domingos e feriados.
O SINDAUT através de seu presidente, Fernando Bandeira e seus diretores, repudia tais propostas por considerar que afrontam a Constituição
Federal, as normas internacionais do
trabalho, a dignidade humana, assim
como o valor social do trabalho.

EMGEPRON: IMPASSE NAS NEGOCIAÇÕES CONTINUAM
O Sindicato entrou com pedido no Ministério Público do Trabalho para mediar a
negociação do Acordo Coletivo de Trabalho
2018/2019 com a Emgepron, já que a empresa
propôs reajuste zero para os trabalhadores. Os
empregados da Empresa estão sem reajuste
desde 2011 por força da ação judicial ajuizada
pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Desde então
estiveram fora da Convenção Coletiva do
SINDAUT. Em 2017 a Justiça entendeu que
o SINDAUT representa os empregados da
Emgepron, iniciando-se então as rodadas de
negociações para que tivessem seus salários
atualizados.
Em 2018 o SINDAUT prosseguindo com
as negociações do Acordo Coletivo convocou
a comissão de empregados e encaminhou à empresa a proposta de reajuste de 15% nos salários

e a todas as cláusulas econômicas e sociais. Na
reunião entre a Emgepron e o Sindicato dia 25
de maio de 2018 a empresa propôs novamente
reajuste zero para os salários.
O SINDAUT não aceitou a proposta e
examinando os documentos contábeis da Empresa, percebeu que não havia crise financeira
que justificasse reajuste zero. A comissão de
empregados junto ao Sindicato apresentou a
contra proposta de reajuste de 12% para 2018
e 2019. A empresa propôs então reajuste de
3,78% para os dois anos, retroativo a quatro
meses após a aprovação do acordo, o que foi
rejeitado pela comissão de trabalhadores e
pelo Sindicato, já que o percentual não repõe
a inflação do período.
SINDAUT entrou com pedido de
audiência na Justiça do Trabalho

Não restou ao Sindicato outra alternativa
que entrar com pedido na Justiça do Trabalho
para que notificasse a Emgepron num prazo
máximo de 20 dias a partir de 23 de julho,
para comparecimento em audiência para tratar do conflito e continuar com a negociação
coletiva
Proposta do MPT: Reajuste salarial em
12% (2018 e 2019); gratificação de substituto
por um período superior a cinco dias; tíquete
alimentação em R$ 22,00/dia, inclusive nas
férias; cesta alimentação em R$ 300,00; cesta
alimentação natalina em R$ 300,00; auxílio
babá no valor de R$ 350,00; homologação
de RCT no Sindicato; estabilidade gestante
na ocorrência de aborto não criminoso; taxa
de manutenção e custeio sindical; adotar as
regras do art.134§1º da CLT.

SINDAUT: Ações para trabalhadores somam R$ 221 mil reais

O SINDAUT conseguiu na Justiça do Trabalho entre abril e julho de 2019, indenizações para
os trabalhadores da categoria que somadas chegam ao valor de R$ 221 mil reais em pagamentos de rescisões contratuais. Das 20 ações ganhas
na Justiça esse ano, se destacam:
• A empresa MS Logística Aduaneira terá que pagar ao empregado A. F. o valor de R$
39.600,00 em 10 parcelas de R$3.600,00 referente `as verbas indenizatórias do contrato de trabalho.
• A trabalhadora S.C.A.S fez acordo judicial na
Justiça de Trabalho com a empresa Seres Serviços de Recrutamento no valor de R$ 2.658,35
em 04 parcelas referentes às verbas indenizatórias de rescisão de contrato de trabalho.
• Outro acordo feito na Justiça do Trabalho mediado pelo SINDAUT foi da empresa Tribunal
Elohum Assessoria Intelectual no valor de R$

9.000,00 a serem pagos à trabalhadora A.C.A.C.
referentes à verbas indenizatórias.
• O Trabalhador O.S. entrou com reclamação trabalhista contra a empresa Agir Serviços Empresariais sendo expedida Certidão de Crédito para o autor no valor de R$ 4.139,85.
• A empresa Fênix Promotora perdeu ação na justiça e terá que pagar para reclamante L.L.R. as verbas indenizatórias no valor de 12.1170,22 dando-se quitação geral quanto ao extinto contrato de
trabalho.
• A trabalhadora C.M.I.P. ganhou ação impetrada pelo SINDAUT no valor de R$ 10.000,00 referentes às verbas indenizatórias da empresa Campus R5 Eventos e Formaturas.
• Através do SINDAUT a funcionária A.L.G.C.
ganhou ação trabalhista contra a empresa Auto
Serviço Marketing no valor de R$ 4.699,57 referente ao aviso prévio trabalhado, 13º salário, férias

proporcionais, multas de 40% do FGTS e multas
do art. 477 e 467 da CLT.
• A Juíza da 10ª vara do trabalho determinou o
pagamento referente ao DSR - descanso semanal remunerado, ao trabalhador J.G.S. da empresa Seres Serviços de recrutamento, no valor de
R$ 15.731,25
O trabalhador tem gratuitamente à disposição
o departamento jurídico do Sindaut para entrar
com ações na justiça contra empresas que desrespeitam as leis trabalhista e a CCT da categoria.
As principais causas das ações na justiça são referentes às verbas indenizatórias de extinção de
contrato de trabalho tais como: aviso prévio indenizado, multa do art. 477, diferença no saldo
do FGTS, férias, vale transporte e tíquete refeição. O departamento jurídico do SINDAUT funciona de segunda à sexta feira das 9h as 17h, na
rua André Cavalcante 128, Bairro de Fátima.

SINDAUT: Movimento Sindical deve resistir contra reforma trabalhista
O 1º Seminário Direitos Humanos, Organização Sindical e Negociação Coletiva dia 8 de
agosto no TRT teve por objetivo debater os efeitos da reforma trabalhista do governo Temer.
Contou com as presenças dos presidentes da
OAB e do TRT, do procurador Geral do MPT
além do presidente da NCST, Sebastião José.
Imposta sem debate, a reforma trabalhista
precarizou as relações de trabalho como contrato intermitente, terceirização em todas as atividades, demissão por mútuo acordo, que reduz
pela metade as verbas rescisórias, supressão do

Plenária lotada de sindicalistas, trabalhadores e
advogados

financiamento dos sindicatos, e acordos individuais entre outras medidas antidemocráticas.
Segundo o advogado do SINDAUT e Secretário Geral da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB-RJ, José Agripino, “A resistência nessa nova era de inconstitucionalidades do Governo Federal, será fundamental para a defesa de uma sociedade justa e a defesa do
direito dos trabalhadores. Os sindicatos continuam combativos na defesa dos diretos dos trabalhadores, no direito da negociação coletiva e
da justiça social”, Finalizou o advogado.

Governo Bolsonaro não recebe trabalhadores
Desde 1º de janeiro as Centrais Sindicais
aguardam do Presidente Jair Bolsonaro resposta à
Carta em que pedem a abertura de diálogo com o
governo nos assuntos de interesse da classe traba-

lhadora. A Carta foi assinada por 6 Centrais Sindicais, a CUT, UGT, CSB, Força Sindical, CGTB e
Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST,
à qual o SINDAUT é filiado.
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Além de manter silêncio e distância do sindicalismo, Bolsonaro adotou, desde então, série de
medidas contra os trabalhadores. A Medida mais
lesiva é a PEC 06, que propõe a reforma da Previdência com profundos cortes de direitos.
O presidente da Nova Central José Calixto
Ramos afirma: “O atual ocupante do Planalto se
comporta diferente de todos os demais presidentes
da República. Fernando Henrique, Temer, Lula,
Dilma, Itamar e mesmo Collor de Mello sempre
nos receberam em audiências. Bolsonaro já mostrou que não gosta dos trabalhadores.”
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Acordos aprovados em Assembleias
Invepar: Banco de Horas e Redução da Jornada
de Trabalho aprovadas pela categoria

O advogado Dr Wagner e a Diretora do
SINDAUT, Maria Alves esclarecem todos os
pontos da proposta

Os 59 trabalhadores da Invepar presentes
na assembléia dia 11/07 na sede do SINDAUT,
aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de
redução da jornada de trabalho de 44 para 40
horas semanais sem redução de salário. Foi
aprovada também a compensação de horas extras incluídas ao Banco de Horas na qual deve-

rá ser compensadas ou pagas sempre que atingirem o prazo de 12 meses de sua geração. As
horas não compensadas no prazo de 12 meses,
serão pagas com adicional de 50% para as horas extras realizadas em dias de jornada regular
de trabalho e 100% para as horas realizadas em
dias de descanso ou feriados trabalhados.

Foi aprovado por unanimidade o acordo apresentado

Escala de revezamento aprovada pela MRO

Em assembléia na sede do Sindicato dia 12 de junho, trabalhadores da MRO Serviços Logísticos, aprovaram acordo de escala em turnos interruptos de revezamento. Pelo acordo aprovado
os trabalhadores com jornadas de 8 horas terão intervalo de 1 hora em turnos ininterruptos em escalas 4x2 e 4x1 em horário fixo; sem horário fixo na escala 4x2; excepcionalmente e provisoriamente em escala 4x2 em dias de folga, em despacho e subterrâneos.

Fica autorizada hora extra para os trabalhadores que atuarem em turno ininterrupto após a oitava hora diária e das 44 horas semanais. Eventuais horas extras poderão ser incluídas em Banco de Horas. Aqueles que trabalharem em feriados, as horas realizadas neste dia irão para o Banco de Hora e caso não seja possível a compensação, estes receberão como extra, com adicional de
100%. Este acordo abrange 6 trabalhadores e tem validade até março de 2021.

BUREAU VERITAS aprova Acordo Coletivo

Fernando Bandeira, presidente do SINDAUT,
apresenta a proposta de Acordo Coletivo para os
trabalhadores

No dia 24 de junho, os trabalhadores do
grupo Bureau Veritas participaram de assembléia na sede do Sindicato, para discutir e aprovar propostas de Acordo Coletivo de Trabalho
2019/2020 e de reajuste salarial retroativo do
ano de 2014 a 2018.
Os 130 trabalhadores presentes aprovaram
por aclamação o reajuste salarial 2019/2020 de
3,6% e R$ 20,50 de tíquete refeição, conforme
estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho da categoria homologada pelo Ministério do Trabalho em 19/02/2019.

Em relação aos reajustes salariais dos anos
de 2014 a 2019, a proposta aprovada foi que a
Bureau Veritas fará a complementação dos reajustes concedidos abaixo da Convenção desse
período como também fará uma recarga no tíquete refeição a título de substituição dos anos
em que os trabalhadores não tiverem reajuste
na alimentação.
No final da assembléia o presidente do
SINDAUT, Fernando Bandeira, propôs a criação de um grupo de trabalho com cinco trabalhadores da Bureau para acompanhar de perto
as ações sindicais e o cumprimento do Acordo

Coletivo aprovado em assembléia.

Não houve voto contra proposta de acordo

IHS aprova 20% de adicional noturno e R$ 40 na alimentação

Os empregados da IHS aprovaram o Acordo Coletivo
da empresa

MPT recebeu 823
denúncias de práticas
antissindicais

Em 2018, o Ministério Público do Trabalho - MPT recebeu 823 denúncias dessa
prática, quase o dobro das recebidas em
2017 que foram 472. Entre as violações
que o MPT tem atuado para promover a
liberdade sindical, estão as relacionadas
a condutas antissindicais praticadas pelos
empregadores. Nos últimos dois anos, foram ajuizadas 34 ações e firmados 78 termos de ajustamento de conduta, como resultado da atuação do MPT para combater esse problema.
Os sindicatos são entidades associativas permanentes, que pela Constituição
de 1988 têm por objetivo defender os di-

Os empregados da empresa IHS Informações aprovaram por unanimidade, em assembléia realizada dia 28/06, na sede do
SINDAUT, o Acordo Coletivo de Trabalho
2019/2020 beneficiando 38 funcionários: vigência de 1º de fevereiro de 2019 até 31 de janeiro de 2020; majoração dos salários dos tra-

reitos das categorias que representam, o
que está inscrito no art. 8º da CF. Podemos destacar algumas das práticas antissindicais: impedir ou dificultar o direito
de greve; impedir ou dificultar o direito
de sindicalização; demissão transferência
de local de trabalho ou qualquer outra forma que dificulte ou impeça o dirigente ao
exercício de sua função sindical e união
de sindicatos de empregados e patronais
para ferir direitos dos trabalhadores

balhadores em 4% retroativo a fevereiro; auxílio-alimentação de R$ 40,00 por dia; adicional noturno de 20% do salário base; auxílio funeral de R$ 3.300,00 mais auxílio despesas de
R$ 600,00; auxílio creche de R$ 330,00; seguro de vida de 24 vezes o salário limitado até R$
1.344.985,20; além da empresa fornecer sem

custos para o empregado, auxílio saúde/dental e previdência privada. Ficou resolvido ainda que as homologações das rescisões contratuais sejam sempre feitas no Sindicato. A assembléia foi conduzida pelo diretor, Diniz José
Albino e secretariada pelo advogado do SINDAUT, José Agripino da Silva Oliveira.

Documentar Tecnologia SINDAUT ganha ação
na Justiça

A Juíza do Trabalho, Maíra Automare,
deu ganho de causa à ação proposta pelo
Jurídico do SINDAUT em favor dos trabalhadores demitidos da empresa Documentar Tecnologia que prestava serviço à
Petrobras.
Na ação civil coletiva foi pedido aviso prévio trabalhado e indenizado, salários retidos e reajustes salariais, 13º salário, gratificação natalina proporcional, férias vencidas em dobro, indenização de
40% sobre o FGTS, vale transporte, auxilio alimentação e multas dos artigos 567

e 477 da CLT. Além de dano moral, que
de acordo com a decisão da Juíza, “é conceituado como uma lesão injusta e intolerável, que excede o âmbito trabalhista individual e afronta os direitos de natureza coletiva”.
Bloqueio de crédito
Em decisão, a Juíza do Trabalho deferiu o bloqueio de créditos de 500 mil reais
da empresa Documentar que seria passado pelo cliente, Petrobrás, que deverá ser
colocado à disposição da Justiça para que
pague diretamente aos trabalhadores.
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Exame de vista gratuito no
SINDAUT toda segunda feira
se 10 anos no mercado. O associado do SINDAUT poderá fazer exames visuais como refração computadorizada, acuidade visual, retinoscopia e fundoscopia.
O resultado do exame sai na hora e o trabalhador ainda tem a possibilidade de escolher armações e tipos de lentes com preços
populares em até 10x no cartão de credito.

SINDAUT registra 369
demissões em quatro meses

O SINDAUT registrou entre os meses de abril e julho de 2019, somente
369 demissões. Em razão da Reforma Trabalhista o número de homologações tem caído no Sindicato. Na Convenção anterior e nesta de 2019 ficou
assegurado que as homologações dos trabalhadores com mais de um ano de
serviço, sejam feitas no Sindicato, para dar maior respaldo aos empregados
na defesa dos seus direitos algumas vezes não respeitados pelas empresas.
O acumulado entre dezembro de 2017 a dezembro de 2018 chegou a
1.920 rescisões feitas no Sindicato.
As empresas que mais dispensaram nos últimos quatro meses foram:
Mastervig (29), Pop Trade (24), Leader (20), Mazzini (17), Spot Trade (15
), Dannemann (10), Infotec (8), Nelson Willians (6), SGS (6), Rio 888
(4), FSB (4) e Moreira Auditoria (4).

AUXÍLIO SOCIAL AO
ALCANCE DO TRABALHADOR
Veja as novidades que seu Sindicato – SINDAUT – oferece a
quem participa do Programa Benefício Social, com uma contribuição de apenas R$ 10 por mês. O trabalhador empregado de Agentes Autônomos do Comércio no Município do Rio terá direito a uma
série de benefícios. O Benefício Social tem como objetivo, amparar
e transmitir tranquilidade aos empregados e seus familiares em momentos felizes ou de fatalidade, sem quaisquer burocracias. Auxílio
Reembolso em Dinheiro nas seguintes situações:
Não fique fora dessa! Veja no site o regulamento de como você pode ser reembolsado
PARA O TRABALHADOR
QUE CONTRIBUI COM
R$ 10,00/MÊS

PARA O TRABALHADOR
QUE CONTRIBUI COM
R$ 30,00/MÊS

CESTA BÁSICA - R$ 250,00
AUXÍLIO EDUCAÇÃO
R$ 150,00
AUXÍLIO DOENÇA
R$ 375,00
REEMBOLSO FARMÁCIA
R$ 90,00
AUXÍLIO DESPESA
FAMILIAR - R$ 650,00
AUXÍLIO MATRIMÔNIO
R$ 150,00
AUXÍLIO NATALIDADE
R$ 150,00
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR
R$ 1.000,00
AUXÍLIO FUNERAL
DEPENDENTE - R$ 375,00
AUXÍLIO INVALIDEZ
PERMANENTE - R$ 5.500,00

CESTA BÁSICA - R$ 500,00
AUXÍLIO EDUCAÇÃO
R$ 250,00
AUXÍLIO DOENÇA
R$ 625,00
REEMBOLSO FARMÁCIA
R$ 200,00
AUXÍLIO DESPESA
FAMILIAR - R$ 1250,00
AUXÍLIO MATRIMÔNIO
R$ 315,00
AUXÍLIO NATALIDADE
R$ 315,00
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR
R$ 2.000,00
AUXÍLIO FUNERAL
DEPENDENTE - R$ 625,00
AUXÍLIO INVALIDEZ
PERMANENTE - R$ 11.000,00

SÓCIOS DO SINDAUT TEM MAIS BENEFÍCIOS
PLANO DE ASSISTENCIA

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.

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.

Dentista para associados e dependentes do SINDAUT

Qualidade e limpeza fazem a diferença no novo consultório do Centro

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: 3077-2700
/ 2242-1202 ou pelo site www.sindaut.org.br em Benefícios

Seja sindicalizado.

Associe-se já!

SINDICATO DOS
EMPREGADOS
DE AGENTES
AUTÔNOMOS - RJ

LUTA
O
E AÇÃ
50% DE DESCONTO

Vamos manter
nossa união

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

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

IMPRESSO

O SINDAUT em parceira com o SINDVIG-RIO está sempre promovendo ações para melhorar a vida e a saúde do trabalhador associado e seus dependentes. A novidade é que o
trabalhador poderá fazer gratuitamente o exame de vista computadorizado no Sindicato.
O atendimento é fruto da parceria com o
Centro Ocular do Recreio que já está há qua-

