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CONVENÇÃO COLETIVA REGISTRADA NO MTE

Reajuste de 7,5% retroativo a fevereiro
Os trabalhadores empregados de agentes autônomos
no comércio e em assessoramento, perícias, informações
e pesquisa do Município do Rio de Janeiro tiveram este
ano aumento salarial de 7,5%. O reajuste é retroativo a
fevereiro, data base da categoria. Para os que ganham piso
salarial o reajuste foi de 9%, passando a receber R$ 954,00,
na primeira faixa e R$ 989,00 na segunda. O tíquete refeição foi reajustado em quase 20% passando o trabalhador
a ganhar no mínimo R$ 15,00 por dia.
Plano de Saúde , Anuênio e Auxílio Creche
Outras cláusulas tiveram avanços: as empresas com
mais de 200 empregados serão obrigadas a oferecer um
plano de saúde ou seguro saúde, com o empregado pagando
apenas 15% do valor; gratificação por tempo de serviço
(anuênio) correspondente a 1% aplicado sobre os salários
até R$ 1.400,00; os que trabalham com valores terão uma
gratificação de 150,00; auxílio creche e pré escolar desde
o nascimento até os 12 meses de idade no valor mensal de
R$ 150,00. Para impedir que empresas demorem a fazer as

homologações de seus funcionários que são dispensados da
empresa, prejudicando os pedidos de seguro desemprego,
saque do FGTS, entre outros benefícios, foi acrescido na

Em assembléia trabalhadores aprovaram o reajuste de 7,5%

Pacote trabalhista do
governo é retrocesso
Foi aprovada dia 6 de maio, em sessão
tumultuada na Câmara Federal a Medida
Provisória 665 editada pelo governo em
dezembro de 2014, como parte do ajuste
fiscal. A MP muda as regras do seguro
desemprego, pensões por morte, auxílio
doença e abono salarial, sendo muito
contestada pelo movimento sindical o que
obrigou o governo a recuar em muitos
pontos da proposta original.
Para o trabalhador requerer o benefício
depois de um ano no mesmo emprego, o
prazo é de 12 meses. Na proposta original
eram necessários seis meses para conseguir o benefício. Quanto ao abono salarial,
pago para quem ganha até dois mínimos,
só terá direito ao benefício integral quem
estiver empregado por três meses seguidos
e o pagamento será proporcional ao tempo

de trabalho. Na proposta original, bastava
um mês para ter direito ao abono de um
salário mínimo, no mês do aniversário.
Com relação à MP 664, que limita o
valor do auxílio doença do segurado assim
como da aposentadoria por invalidez, o
governo concordou com mudanças nas
propostas originais. Antes o valor do

A corda rebenta no
ponto mais fraco

Acordos garantem
direitos
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convenção uma multa equivalente a um salário mínimo
nacional por atraso na homologação. Fica estipulado o
prazo máximo de 20 dias.
Delegado Sindical e Contribuição Assistencial
Outra inovação foi sobre o delegado sindical para empresas com mais de 200 empregados. Estas são obrigadas a
reconhecer o delegado sindical que pode ser liberado pelo
menos uma vez por mês para realizar atividade no sindicato
fortalecendo ainda mais a categoria. Ficou convencionado
que as contribuições assistenciais dos empregados sindicalizados ou não, foram limitadas ao valor máximo de R$
25,00, uma vez ao ano, no mês de maio. Fica garantido o
direito de oposição do empregado ao referido desconto,
que deverá ser manifestado pessoalmente no Sindicato,
no prazo máximo de 10 dias corridos a contar da data do
registro da convenção. As contribuições associativas que
têm como principal motivo manter e ampliar os serviços
assistencial e jurídico em favor do trabalhador fica estipulado 2% sobre o salário base.

auxílio doença era calculado com base
na média dos 80% maiores salários de
contribuição. O governo concordou
com a manutenção do benefício, cujo
valor não poderá exceder a média das
12 últimas contribuições. Com relação
à pensão por morte, não havia tempo
mínimo para o benefício, na proposta
original. O governo concordou que
o tempo mínimo seja de 18 meses de
contribuição. Também não havia prazo
mínimo de casamento ou união estável
para o dependente receber o benefício.
Com a mudança, o tempo mínimo passa
a ser de dois anos de casamento ou união
estável. A pensão era vitalícia, independente da idade do beneficiário, passando
com as modificações feitas, a ser vitalícia
a partir de 44 anos. Essa MP ainda não
foi votada.
Segundo Bandeira, presidente do
Sindicato, “não podemos deixar que o
ajuste fiscal recaia sobre os ombros do
trabalhador. Essas medidas contrariam
a CLT e afetarão justamente os jovens
que querem ingressar no mercado de
trabalho”.

Bons motivos para
ser sindicalizado
Apesar de não ser obrigatória a sindicalização como diz a Constituição Federal de
1988, é, no entanto, um direito do trabalhador.
Os sindicatos são os legítimos representantes
dos trabalhadores e sindicalizar-se significa
participar de ações que valorizam o trabalhador e fortalecem o sindicato. É lutar para
manter direitos já conquistados e ampliá-los.
Os avanços alcançados pelos trabalhadores
foram fruto de intensa mobilização coletiva.
Foi dessa maneira que os sindicatos se organizaram e fizeram história, obtendo as mais
importantes conquistas que se encontram
na CLT, entre as quais o salário mínimo, o
13º salário, jornada de trabalho de 44 horas
– que os trabalhadores lutam para ser de 40
horas sem diminuição de salário –, além dos
vales refeição e transporte. Mas, para que
um sindicato seja forte, é necessário que os
trabalhadores sejam sindicalizados e possam
lutar pela ampliação dos direitos.

O SINDAUT será mais forte com o seu apoio

Deputados que votaram
CEASA recebe
contra o trabalhador
proposta da categoria
Página 3
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EDITORIAL

A corda
rebenta no ponto
mais fraco

Vivemos um período conturbado da vida
nacional, com crise econômica, desemprego,
inflação e como agravante do quadro – o descontentamento popular.
Tivemos eleição bastante polarizada ano
passado, em que dois projetos foram submetidos à consideração dos eleitores e um deles
encabeçado pela presidente Dilma sagrou-se
vencedor. Infelizmente a crise econômica não
se fez esperar atropelando promessas de campanha feitas pela presidente, incluindo a que
dizia que não mexeria em direitos conquistados. Não se pode prometer o que não se pode
cumprir e todas as agruras por que passa neste
momento têm esse pecado original. A presidente foi obrigada a fazer o nefasto ajuste fiscal através das medidas 664 e 665 pelas quais
alterou as regras do seguro emprego, das aposentadorias e pensões por morte.
Ao nosso ver o ajuste jamais poderia recair sobre os ombros dos trabalhadores. Por
que os sábios do Planalto não a aconselharam
a tributar as grandes fortunas ou as grandes
propriedades? Ou a cobrar impostos dos sonegadores ou a taxar ganhos de capital da ciranda financeira? Nada disto se fez e os trabalhadores mais uma vez pagarão a cota de sacrifício.
Também não interessa aos trabalhadores a
aprovação do PL 4.330 de autoria do ex-deputado Sandro Mabel (PMDB / GO), que propõe
a terceirização nas atividades-fim das empresas, remetendo as relações trabalhistas ao século XIX, tal a redução de direitos. O PL foi
aprovado na Câmara Federal dia 22 de abril
e se encontra no Senado que promete analisá-lo com cuidado, já que diz respeito a doze milhões de trabalhadores. Dos 46 deputados da bancada do Rio, 18 votaram contra os
trabalhadores, 17 a favor e não compareceram
à sessão 10 parlamentares. Eduardo Cunha,
presidente da Câmara, não votou de acordo
com o regimento da Casa, mas tudo fez para aprovar o PL.
Outra proposta que tem mobilizado os setores conservadores da sociedade é a que pede o impeachment da presidente sem que haja
base legal que a justifique. Estes mesmos setores chegam ao absurdo de pedirem a volta
dos militares, esquecendo que ficaram no poder por 21 anos e foi um período para não esquecer devido às leis de exceção, fechamento do Congresso, censura à imprensa, prisões,
torturas e mortes de muitos brasileiros que divergiram.
Os tempos são difíceis, porém, os que quiserem se manifestar e dar voz às suas insatisfações, queixas e reclamações que o façam.
Trabalhador procure o Sindicato que o representa, cobre mais ações, participe das reuniões, fiscalize sua diretoria! A Constituição
assegura, prevalecendo sempre os valores da
democracia.
É de lamentar que quase todos os
partidos viraram empresas, com donos, para
ganhar dinheiro do governo e das negociatas
que fazem.
Fernando Bandeira

Acordos garantem direitos à categoria
No período de dezembro de 2014 a
maio de 2015, o SINDAUT fez dezessete acordos em separado que tratam
de benefícios diretos e indiretos, como
Participação nos Lucros, Banco de Horas,
Acordos Coletivos, entre outros, aprovados em assembléia na sede do Sindicato.
Estes acordos procuram sempre garantir
aos trabalhadores direitos superiores
aos previstos na Convenção Coletiva da
categoria.
Empregados da Cetip aprovam
redução da jornada de trabalho
O Sindicato fechou acordo coletivo
com a Cetip – Mercados Organizados,
proporcionando aos 121 trabalhadores
a redução da jornada de trabalho de 44
para 40 horas semanais, além de um
reajuste salarial de 7,2%, bem como a
majoração do auxílio alimentação para
R$ 28, 00 por dia, correspondente a 22
vales por mês, inclusive nos períodos de
férias, cabendo ao empregado o desconto
simbólico de R$ 0,01 (um centavo) na
folha de pagamento. Os empregados
têm direito ainda ao vale alimentação no
valor de R$ 315, 00 mensais, incluindo
as férias.
Invepar: Banco de Horas com
50% na 2ª hora
Trabalhadores da empresa Invepar aprovaram em assembléia, dia 24 de fevereiro,
na sede do Sindicato, o sistema de Banco
de Horas proposto pelo SINDAUT. Os
principais itens aprovados foram: para
os trabalhadores em regime de 44 horas
semanais, a primeira hora excedente irá

para o Banco de Horas; a segunda deverá
ser paga como hora extra, acrescida do
percentual de 50%; essas horas deverão
ser pagas ou compensadas sempre que
atingirem o prazo de um ano; as horas
aos sábados e domingos não poderão fazer
parte do Banco de Horas e serão pagas
com adicional de 100%.
Norsk Hydro e Dannemamm
aprovam Banco de Horas

Trabalhadores da Norsk Hydro dizem ser bem
representados pelo SINDAUT
Os 26 funcionários administrativos
da Empresa Norsk Hydro, em assembleia
dia 19 de dezembro passado, na sede do
SINDAUT, disseram ser bem representados pelo Sindicato. A empresa tem cerca
de 3.000 trabalhadores no Pará que são
na maioria metalúrgicos, representados
pelo sindicato específico da categoria. Os
funcionários administrativos da Norsk,
que trabalham no Rio, aprovaram regime de Banco de Horas para jornadas
superiores a 8 horas diárias, não podendo
ultrapassar duas horas diárias ou dez
semanais. Poderão usufruir o Banco em

No Sindaut, os trabalhadores aprovaram a proposta
que traz qualidade de vida.
dias prensados entre feriados e finais de
semana, folga solicitada pelo funcionário
com antecedência mínima de 48 horas ou
ainda através do acréscimo ao período de
gozo de férias legais. Essas horas deverão
ser compensadas dentro do período de 180
dias. As horas trabalhadas aos sábados
e domingos não serão computadas no
sistema de banco de horas, sendo pagas
com adicional de 100%. Já os cerca de 50
trabalhadores da Dannemamm aprovaram dia 8 de abril, em assembléia na sede
do Sindicato, a proposta sobre Banco de
Horas: a cada 2 horas extras de serviço,
o funcionário terá duas no Banco a serem
compensadas posteriormente, dentro de
um período de seis meses. “Com as folgas
podemos nos programar para levar o filho
ao médico, à escola ou mesmo fazer uma
viagem”, disse Renato, um dos primeiros
a se manifestar. A assembléia foi conduzida pelo presidente, Fernando Bandeira
e os diretores Diniz Albino e Maria Alves.
Ficou acertado que o Acordo terá validade
de dois anos.

Proposta do Sindaut aceita pelos trabalhadores da Invepar

Empresas não pagam reajuste salarial de 7,5%
Algumas empresas têm prejudicado seus funcionários
quando deixam de renovar o Acordo Coletivo de Trabalho
não pagando o reajuste salarial previsto na Convenção da
categoria, que este ano foi de 7,5%. É o caso do Instituto de
Professores Públicos e Privados – IPPP – que desde 31 de janeiro de 2015 está sem acordo, deixando de cumprir o reajuste
de 7,5% da Convenção Coletiva da categoria, não atualizando
os direitos e benefícios de aproximadamente 400 empregados,

como o auxílio alimentação, por exemplo. O Sindicato espera
que o IPPP retome as conversações para garantir o reajuste
de seus professores e funcionários.
Outra empresa é a Bureau Véritas, que não renova seu
Acordo Coletivo desde fevereiro de 2013, apesar de todos os
esforços do Sindicato. Os salários e benefícios da empresa
estão defasados e os empregados sem reajustes há dois anos
por intransigência dos patrões.
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SINDAUT repudia a forma da aprovação da terceirização
O SINDAUT manifesta
repúdio ao PL 4.330/04 de
autoria do ex-deputado do
PMDB de Goiás, Sandro
Mabel, já aprovado na Câmara dia 22/04, que liberou
de forma indiscriminada a
prática da terceirização de
mão de obra acabando com

direitos conquistados pelos
trabalhadores em muitos
anos de lutas. O universo
de terceirizados chega a
12 milhões de pessoas que
estão na base da pirâmide
social do país e que está
em vias de se ampliar para
quase todos os trabalha-

Sindicalistas dizem não

Para Bandeira, presidente do Sindicato, será mais fácil e
mais barato para o empresário contratar uma firma de fora
para realizar as tarefas do que contratar um profissional
qualificado. “Neste caso a rotatividade de empregados nas
empresas aumentará muito”. Bandeira alerta ainda que
o PL além de precarizar direitos sindicais e trabalhistas,
desorganiza a estrutura sindical, rebaixa salários, expande
e aprofunda as condições de trabalho precário.
Para a diretora do Sindicato, Maria Alves, o correto é que
apenas as atividades meio possam ser terceirizadas e mesmo
assim com regulamentação do Ministério do Trabalho.

Terceirização:

Sindicalistas apontam
deputados que votaram
contra os trabalhadores

Por 230 a 203 votos e quatro abstenções a Câmara dos Deputados
aprovou dia 22/04 o projeto de lei 4.330/04, que segue para ser votado no
Senado. O Sindicato avalia que nesta legislatura, o Congresso Nacional,
se aprovado o PL, entrará para a história como o maior responsável
em sepultar a CLT.
Além de manter a possibilidade de terceirização na atividade-fim da
empresa, o texto prevê a filiação dos terceirizados ao mesmo sindicato
da contratante se ambas as empresas pertencerem à mesma categoria
econômica. O que já era muito ruim ficou ainda pior pelas manobras
da bancada empresarial.
Segundo Fernando Bandeira, presidente do SINDAUT, todo o movimento sindical está reunido e mobilizado nos estados divulgando e
apresentando para a sociedade, os nomes dos deputados que votaram a
favor do projeto, ou seja, contra os trabalhadores. “Agora tudo pode ser
terceirizado, inclusive as atividades essenciais e obrigatórias do Estado,
porque torna legal todo contrato de prestação de serviço terceirizado”,
diz Bandeira. Já Diniz José Albino, diretor do Sindicato ressalta que
os indicies de acidentes entre terceirizados chega a ser oito vezes maior
que dos contratados.
Dos 46 deputados da Câmara Federal - bancada do Rio - 18 foram
favoráveis ao projeto (fotos) e 17 votaram contra. São eles: Alessandro
Molon/PT, Alexandre Serfiotis/PSD, Alexandre Valle/PRP, Benedita da
Silva/PT, Cabo Daciolo/PSOL, Chico Alencar/PSOL, Chico D’Angelo/
PT, Clarissa Garotinho/PR, Deley/PTB, Fabiano Horta/PT, Francisco
Floriano/PR, Glauber Braga/PSB, Jandira Feghali/PCdoB, Jean Willis/
PSOL, Luiz Sérgio/PT, Marcelo Matos/PDT, Miro Teixeira/PROS. Dez
parlamentares não compareceram à votação: Rodrigo Maia/DEM,
Simão Sessim/ PP, Hugo Leal/PROS, Sergio Zveiter/PSD, Áureo/SD,
Ezequiel/SD, Roberto Sales/PRB, Jair Bolsonaro/PP, Marcos Soares/
PR. Eduardo Cunha/PMDB, compareceu mas não votou, conforme
determina o regimento interno da Câmara, pois é presidente da Casa.

dores, caso seja aprovado
também no Senado.
Pelo projeto, tudo pode
ser terceirizado, inclusive nas atividades essenciais e obrigatórias das
empresas, ou seja, nas
atividades-fim. Várias são
as conseqüências para os

trabalhadores: diminuição do salário; aumento
no tempo de trabalho;
aumento nos acidentes;
fim da responsabilidade
solidária da empresa contratante; subcontratação
de empresas (quarteirização); diminui a ar-

recadação e a receita da
Previdência Social; admite
a “pejotização” que acaba
com contrato de trabalho
com carteira assinada e o
trabalhador, transformado
em “PJ” (pessoa jurídica),
passa a ser considerado
empresa.
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Vários convênios e benefícios foram feitos para os associados e dependentes do SINDAUT que podem procurar o
encaminhamento na secretaria do Sindicato à Rua André
Cavalcanti, nº 128, Centro, ou na subsede em Campo Grande, na Rua Albertina, nº 70, próximo à Estação Ferroviária.
CONVÊNIOS:
ACADEMIA DO CONCURSO PÚBLICO – com desconto de
20% para cursos preparatórios para concursos públicos.
LICEU DE ARTES E OFÍCIOS – Descontos de 40 a 50% incluindo a educação profissional. O endereço do Liceu é Praça Onze.
FACULDADE BÈTHENCOURT - Desconto é de 20%; no reingresso o desconto é de 25% e na 2ª graduação de 30%. A Faculdade
fica na Praça Onze.
CURSOS NO CCAA – desconto de 30% nos cursos de inglês e
espanhol, válido para o primeiro período de seis meses. Nos meses
seguintes, o abatimento é de 10% na unidade de do centro – Rua
Buenos Aires 57, 2º andar – e no Bairro de Fátima – Rua do Riachuelo ,247, sobreloja.
CURSO NO FISK – INGLÊS E ESPANHOL
Desconto de 10% em todas as unidades fisk. Nas franquias de
Campo Grande, Santa Cruz e Itaguaí, o desconto é de até 75%.
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA – UNISUAM
(Bonsucesso). Desconto de 25% no segundo curso para Administração, Arquitetura e Urbanismo, História, Economia, Geografia,
Engenharia Civil com ênfase em Petróleo e Produção, entre outros.
Alunos iniciantes têm desconto de 20%.
SIMONSEN - descontos de até 70% para todos os cursos de
graduação e pós graduação.
UNICARIOCA - Desconto de 10% para vários cursos superiores
nas unidades da Universidade no Rio Comprido, Méier, Bento
Ribeiro, Jacarepaguá e Três Rios.
Estácio de Sá – Desconto que varia de acordo com o Campus
e o Curso.
Atendimento Social:
Diretores de plantão ajudam a solucionar problemas junto às
empresas, orientam e recebem denúncias a serem encaminhadas
às autoridades competentes e ao jurídico.
Atendimento Jurídico:
O Sindicato oferece auxílio jurídico gratuito 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, das 8 às 12 e das 14 às 17
horas, de segunda a sexta feira.
Kombi Assistencial:
Em caso de doenças ou de movimentos grevistas e reivindicatórios é garantido ao associado e seus dependentes, o direito ao
transporte gratuito.
Ajuda em dinheiro:
Auxílio pecuniário garantido ao trabalhador após um ano de associado, nos seguintes casos: natalidade, matrimônio, doença ou
morte do titular ou dependente.
Desconto de 30% para consultas ofltamológicas:
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.
Caminhão de Mudanças:
Por apenas R$ 120, 00, um caminhão de alto com ajudante, está à
disposição dos associados para mudanças em todo o Grande Rio,
Niterói e São Gonçalo É necessário agendamento prévio de pelo
menos 15 dias. As mudanças são feitas nas terças e quintas feiras.
Assistência Médica
Clínicas conveniadas no Centro, Zonas Norte, Oeste, Sul e Baixada
Fluminense oferecem gratuitamente aos associados e a seus dependentes consultas e emergências com pronto socorro de urgência,
sem internação. Mais informações no tel. 2242-1339
Assistência Odontológica:
O Sindicato encaminha os interessados para assistência odontológica com 30% de desconto na clínica que atende no Centro e
em Campo Grande. Informações adicionais nos Tel: 2242-1339 /
2242-1193 (Centro) ou 2413-9673 / 3936-4741 (Campo Grande).
Mais informações acessar o site: www.sindaut.org.br

Trabalhadores da CEASA decidem:
SINDAUT é quem representa a categoria
No dia 18 de março passado trabalhadores da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro –
CEASA e a diretoria do SINDAUT se reuniram para
uma Assembléia Extraordinária. Constava da pauta a
ratificação da representação dos empregados da CEASA pelo SINDAUT, para legitimar o Sindicato como representante da categoria, inclusive junto ao judiciário
para as diversas ações em curso; discussão e aprovação
da pauta de proposta de acordo coletivo; autorização
para que o Sindicato assine o acordo coletivo e autorização do desconto da contribuição assistencial em favor
do Sindicato.
Fernando Bandeira Presidente do SINDAUT disse
ser importante a CEASA estar com o Sindicato já que
seus trabalhadores foram pioneiros em filiar-se ao Sindicato. - Significa a volta às origens, pois são fundadores do SINDAUT, disse Bandeira. Compareceram à As-

sembléia empregados participativos que após sugestões
e debates, aceitaram e aprovaram a pauta.
Ceasa já recebeu proposta dos empregados
aprovados em assembléia
A diretoria da CEASA recebeu a proposta das reivindicações aprovada na assembléia de março. São
elas: Reajuste salarial de 12%, liberação de funcionário
para delegado sindical, auxílio filho excepcional no valor mensal de R$ 500,00, assistência médica e odontológica, seguro de vida, plano de cargos e salários, entre
outras.
O SINDAUT já pediu uma audiência com a direção
da empresa, a fim de iniciar as negociações para acertar
um acordo coletivo beneficiando todos os trabalhadores.
Nas negociações vão participar diretores do SINDAUT
e empregados da CEASA indicados pela assembléia.

Departamento jurídico à disposição do trabalhador
Em cinco meses, no período de dezembro de 2014 a abril de 2015 o Departamento
Jurídico do Sindicato atendeu e esclareceu
mais de 300 trabalhadores com dúvidas
trabalhistas, que são levantadas quando o
funcionário chega ao sindicato para fazer
sua homologação. Os homologadores verificam os valores pagos na rescisão contratual pelo empregador para saber se está tudo
certo. Neste período o Sindicato entrou com

Gravidez
assegurada em
contrato temporário
O SINDAUT ajuizou ação de reclamação trabalhista no TRT em
favor da funcionária que trabalhava
em contrato temporário, mas foi dispensada assim que informou estar
grávida. Na ação foi pedida reparação de danos morais, reintegração
imediata no trabalho, uma vez que
a partir do momento em que foi feito o exame e constatada a gravidez,
a trabalhadora goza de estabilidade provisória prevista nos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADTC independente da
gestação ser do conhecimento do
empregador ou do tipo de contrato
de trabalho.
A funcionária dispensada deve
receber toda remuneração correspondente ao seu período de afastamento, salários vencidos, além dos
demais direitos trabalhistas. Foi readmitida no emprego até a decisão
final do processo. O SINDAUT oferece plantão trabalhista de segunda a
sexta feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h. O atendimento é feito pessoalmente e gratuito.

57 processos distribuídos além de correspondências enviadas, audiências e sentenças
favoráveis à reclamante.
O SINDAUT ganhou causas importantes
que somadas chegam ao valor de mais de R$
200.000. O trabalhador M.R, por exemplo,
ganhou ação envolvendo o espólio de J.C.B
que resultou em acordo de R$ 70.000,00. Já
C.S.S. ganhou de uma empresa de comércio
exterior R$ 60.000. A R.M.S recebeu da Premium, em acordo judicial, R$ 17.500.
O Jurídico do Sindicato conta com advogados que orientam os trabalhadores com
problemas na área trabalhista. O atendimento é gratuito e feito pessoalmente. Os
trabalhadores devem trazer os seguintes
documentos: CTPS, contrato de trabalho ou

Advogada do SINDAUT orienta e tira as dúvidas
dos trabalhadores
qualquer documento que prove a perda de
direito. Funciona das 8h às 12h e das 13h às
17h, de 2ª à 6ª feira na Rua André Cavalcante 128, Bairro de Fátima.

Contribuição assistencial:
2.769 se opuseram

Compareceram ao Sindaut para cancelar à contribuição assistencial, entre os dias 27 de abril e 6
de maio, 2.769 trabalhadores: sendo 2.724 na sede
do Centro, e 45 na subsede
de Campo Grande. Muitos
acabaram desistindo de se
opor devido ao baixo valor da contribuição de apenas R$ 25,00 ao ano, descontada no contracheque
de abril.
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