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TERCEIRIZAÇÃO AMPLA

Sindaut e NCST lutam contra PLC 30/15

Fernando Bandeira, presidente do SINDAUT, junho, com o diretor de Assuntos Parlamentares da
como diretor nacional de Organização Política da Nova Central, Luiz Gonzaga Negreiros para pedir
Nova Central, esteve no Senado Federal dia 11 de aos senadores da bancada do Rio que rejeitem o
PLC 30/15, projeto que tramita no Senado Federal
e expande de forma ampla a terceirização no Brasil.
Visitaram os gabinetes dos senadores Lindbergh
Farias/PT, Marcelo Crivella/PRB e Romário de
Souza/ PSB e entregaram ofícios solicitando que não
aprovem o PL da terceirização, já aprovado na Câmara. Pediram também uma audiência no Rio de Janeiro
com as lideranças da Nova Central, federações e
sindicatos filiados. Objetivo: traçar uma estratégia
Sindicalistas foram atendidos pelo Senador Crivella
de combate a esse projeto nocivo que desorganiza
a classe trabalhadora no país, diminuindo salários que ocorreu dia 25 de junho. O Sindicato está
e desrespeitando direitos duramente conquistados. aguardando a reunião com os senadores Romário
Bandeira e Negreiros, em Brasília, no gabinete do Senador Lindberg
O senador Crivella agendou a reunião no Rio, e Lindbergh Faria.

SINDAUT GANHA AÇÃO DA CEASA

Escritório que nada fez quer cobrar dos trabalhadores
O Sindicato ajuizou ação coletiva contra a CEASA
em 2003 para obrigá-la a aplicar aos seus empregados os
reajustes salariais aprovados nas Convenções Coletivas
de Trabalho dos anos 2000/2001/2002 e 2003. A ação
tramitou na 41ª Vara do Trabalho durante 12 anos, sempre com a cobertura do jurídico do Sindicato. A ação foi
julgada procedente e a CEASA condenada. Com a ação
ganha, o Sindicato foi notificado a apresentar os cálculos
da liquidação da Sentença de todos os trabalhadores, o
que fez, arcando com seus elevados custos – vinte mil
reais – nada cobrando dos trabalhadores.
Tão logo os cálculos da Sentença – em sete volumes
– foram apresentados, o Juiz decidiu, através de despacho
não publicado, que a execução de todos os trabalhadores

O SINDAUT entrou com representação na OAB contra
os advogados que feriram a ética profissional, pois nada
fizeram durante os 12 anos que o processo tramitou na
Justiça, só entrando nele para cobrar dos trabalhadores os
valores que já se encontravam liquidados e com as planilhas
arroladas nos autos.

da empresa que estavam na ação, seria feita com a abertura
de novos processos em grupo de 10 trabalhadores. Mesmo
o despacho não sendo publicado, um escritório particular
espalhou a informação de que caso os trabalhadores da
CEASA dessem a ele procuração, receberiam os valores
mais rápido. O escritório pegou o processo na Vara do
Trabalho e só o devolveu com a reclamação do Sindicato.

Processo nº 0181600-71.2003.9.01.0041 da CEASA
Faltam 103 receber o dinheiro

O SINDAUT ganhou outra ação coletiva para os trabalhadores da CEASA e informa que faltam 103 trabalhadores virem ao Sindicato pegar seu dinheiro. Já receberam
os valores, 187 trabalhadores, sem nenhum desconto para
o SINDAUT

Trabalhador:Tenha benefícios e fortaleça o seu Sindicato
O SINDAUT faz convênios com estabelecimentos
educacionais e clínicas oferecendo descontos aos associados e dependentes. Para ter esses benefícios é preciso vir
à sede do Sindicato na Rua André Cavalcanti, 128, Centro
e pegar o encaminhamento, ou ligar para 2242-1202. A

mensalidade é de apenas R$ 25,00. Alguns benefícios que
você pode ter: atendimento jurídico / atendimento social
/ diversos cursos/ tratamento dentário / plano de saúde
/ clínica oftalmológica – todos com desconto. E ainda,
caminhão de mudanças / Kombi assistencial, entre outros.

Comerciários: Um ponto
fora da curva

Acordos: 7,5% e mais
benefícios
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EDITORIAL

Um ponto fora da curva
Comerciários com novo
presidente
Metade do ano transcorreu e três indicadores econômicos mostram que a economia vai mal. O nível de atividade despenca, o desemprego sobe e a inflação em vez
de cair dispara. Os economistas já acreditam que a inflação pode encerrar o ano
perto dos dois dígitos, estando atualmente
próxima a isto – 9,56% - com o agravante
que a economia está em recessão.
Mesmo com este panorama adverso, o
Sindaut fez sua Convenção Coletiva conseguindo reajuste de 7,5%, a partir de 1º de
fevereiro. Há empresas que oferecem reajustes menores, com a justificativa de estarem em dificuldades, sendo preferível índice menor e manter os empregos. O Sindaut não concorda com os argumentos,
mas sendo aprovado em assembléia – que
é soberana – tem que aceitar.
Equipes com diretores do Sindicato
têm percorrido as empresas para entregar
o informativo do Sindaut e conversar com
os trabalhadores para saber de eventuais
problemas e trazer as informações para
que o Sindicato possa encaminhá-los. Esse é um procedimento inovador que o Sindaut procura desenvolver para ter diálogo
com os trabalhadores, saber suas expectativas e estimulá-los a vir ao Sindicato para conhecê-lo.
Nossa postura é, pois de defesa dos sindicatos que realmente lutam pelos trabalhadores que representam, por seus direitos e conquistas. Infelizmente, porém, nem
todos são assim. Os jornais noticiaram recentemente os feitos e malfeitos do sindicato dos Comerciários do Rio, que através
de posturas anti-sindicais praticaram tantos ilícitos contra seus associados e toda a
categoria, que sofreram intervenção.
O caso dos Comerciários representa
um ponto fora da curva, não sendo a conduta geral dos sindicatos que integram, por
exemplo, a Nova Central Sindical dos Trabalhadores, a maior do Rio, à qual o SINDAUT é filiado. A intervenção ficou sob
a responsabilidade primeiro de um desembargador aposentado, que saiu, não se sabe porquê, ficando no seu lugar um perito/advogado. Este, se sentindo “presidente
eleito” resolveu fazer filiações, montando
uma chapa, que ganhou as eleições. O presidente é um jovem de 30 anos que se associou ao Sindicato há menos de um mês.
É necessário que o juiz e o MPT que fizeram a intervenção apurem como foram as
eleições no Sindicato.
Os Comerciários ofereceram o pretexto tão buscado pela mídia para desmerecer
a instituição que foi criada para ser o mais
importante instrumento em defesa dos direitos dos trabalhadores. O sindicato dos
Comerciários foi exceção à regra.

NCST discute no DIEESE /SP a MP 680/15

O presidente do SINDAUT, Fernando Bandeira, participou
em São Paulo, dia 22 de julho, como diretor nacional de Organização Política da Nova Central Sindical dos Trabalhadores,
junto com Nailton Francisco, diretor de Comunicação desta
Central e do presidente da NCST/SP, Luiz Gonçalves, de reunião com técnicos do Dieese e dirigentes das demais centrais
para tratar da MP 680/15. Instituída dia 6 de julho passado, a
MP foi criada para amenizar os efeitos da crise econômica que
o país atravessa e barrar a onda de demissões. Nos primeiros
quatro meses do ano mais de 130 mil postos de trabalho foram
perdidos nos setores que mais contratam: construção civil,
metalurgia, indústria e comércio.
Salários menores e jornada reduzida
Os dirigentes sindicais consideraram a MP controvertida
já que prevê a diminuição de salários proporcional ao tempo de
trabalho. Para Bandeira, é melhor o trabalhador estar empregado, com uma jornada menor e salário reduzido, mas com seus
direitos e benefícios garantidos, do que viver na incerteza e com

No Sindaut, os trabalhadores aprovaram a proposta
que traz qualidade de vida.
(E) As outras centrais. (D) Luizinho, Nailton e Bandeira (NCST)
a renda do Seguro Desemprego. Segundo ele “a crise econômica
e política já trouxe para muitos lares o fantasma do desemprego.
Por esta razão, concordamos recuar momentaneamente para
depois darmos passos mais firmes e largos”.

AÇÃO SINDICAL
Nos últimos 4 meses – maio, junho, julho e agosto – o Sindicato ganhou
ações importantes para os trabalhadores, muitas vezes dispensados sem
receber verbas rescisórias, diferenças salariais em decorrência de reajuste
da categoria, FGTS incorreto e descumprimento de cláusulas da Convenção
Coletiva de Trabalho. No período foram 345 atendimentos jurídicos, 27 processos distribuídos e 39 audiências realizadas. Dentre as causas que o Sindaut
ganhou, destacam-se:
Trabalhadora receberá R$ 60 mil – V.L.S através de acordo na Justiça com a Sérgio Augusto Malta Advogados receberá R$ 60.000, em 15 parcelas
de R$ 4.000,00. A trabalhadora não recebeu o 13º salário de 2009/10/11/13 e o
proporcional de 2012 nem as férias de 2009/10/11/12 e a proporcional de 2013.
Também não recebeu o seguro desemprego e nem teve recolhido o FGTS e a
multa de 40% do FGTS, entre outras irregularidades.
VPAR terá que pagar R$ 19 mil – M.A.C ganhou ação da empresa
VPAR Locação de Mão de Obra, no valor de R$ 19.000 que serão pagos em
26 parcelas de R$ 500,00. A empresa não pagou as verbas rescisórias, aviso
prévio, férias, 13º salário, multa dos 40% do FGTS, vale transporte, seguro
desemprego, além de dano moral a ser deferido pelo juiz.
M.B.M recebe quase R$ 15 mil – o trabalhador recebeu R$ 14.950
de indenização por ter sido dispensado sem receber corretamente o pagamento
de sua rescisão contratual. O Sindicato entrou com reclamação trabalhista e
o juiz mandou pagar os valores devidos.
D.F.B receberá mais de R$ 11 mil – A Serval Serviços de Administração terá que pagar R$ 11.609,96 de indenização a empregado, que foi demitido
sem que a empresa quitasse suas verbas rescisórias. O funcionário entrou na

Justiça do Trabalho através do SINDAUT, e vai receber os valores devidos.
Assempar pagou R$ 6 mil a empregado – O Trabalhador E.E.
da Assempar através de acordo na Justiça do Trabalho recebeu R$ 6.000,00.
O funcionário não teve as verbas rescisórias pagas – 13º salário de 2014,
proporcional de 2015, aviso prévio, férias proporcionais de 2014 e 2015, entre
outras irregularidades.
Funcionária recebe R$ 6 mil da Elite Mão de Obra – G.R.S foi
dispensada da empresa e não recebeu os valores corretos de sua rescisão de
contrato de trabalho. Através do Sindicato ganhou na Justiça, uma indenização de R$ 6.000.
Empresa indeniza trabalhadora em R$ 2 mil – P.G.S.S foi demitida da empresa RJ Agenciamento de Pessoal, recebendo R$ 2.000 na Justiça.
Trabalhador da Bureau Veritas ganha reajuste na Justiça –
R.A.C, ex funcionário da Bureau Veritas, trabalhou na empresa por dois
anos, de 2012 a 2014, porém não recebeu o reajuste salarial de 6,8% do ano
em que foi dispensado bem como as verbas rescisórias e FGTS. O Sindicato
entrou com ação judicial de reclamação trabalhista e diante das provas, o
Tribunal Regional do Trabalho obrigou a empresa a pagar todos os direitos
ao trabalhador: diferença salarial bem como a diferença no FGTS, verbas
rescisórias, férias e INSS.
O Jurídico do Sindicato conta com advogados que orientam os trabalhadores na área trabalhista. O atendimento é gratuito, feito pessoalmente,
bastando trazer os seguintes documentos: CTPS, contrato de trabalho ou
qualquer documento que prove a perda de direitos. Funciona das 8h às 12h e
das 13h às 17h, de 2ª à 6ª feira na Rua André Cavalcante 128, Bairro de Fátima.

Empresas impedem ação sindical
Desde o final de 2012 o Sindicato vem
percorrendo as empresas para divulgar
seu informativo – o jornal SINDAUT –
que mostra os reajustes salariais, ações
ganhas na justiça, benefícios para os
associados e informações que dizem
respeito diretamente ao trabalhador
representado pelo Sindicato.
Segundo o presidente do Sindicato,
Fernando Bandeira, essa é uma maneira
de aproximar o sindicato dos trabalhadores. “Temos uma rotina em que todas as
terças e quintas feiras duas equipes de
funcionários e diretores percorrem as em-

presas. Por vezes há alguma resistência
de algumas em receber o Sindicato, não
deixando que se aproxime da categoria.
Este comportamento é caracterizado pela
Organização Internacional do Trabalho
– OIT como prática “antissindical”. Vale
ressaltar que o art. 8º da Constituição Federal assegura a liberdade de associação
sindical, que é justamente o direito de
realizar as atividades sindicais.
Bandeira lembra que o Brasil ratificou a Convenção Internacional 98 da
OIT que inclui o conceito de condutas
antissindicais.
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Várias empresas fazem acordos coletivos com o SINDAUT
No período de abril a julho de 2015
o SINDAUT fez várias assembléias
sendo aprovados alguns acordos coletivos na sede do Sindicato.
Multiner cumpre Convenção da
Categoria e mantém reajuste

Trabalhadores da Multiner aprovam
reajuste de 7,5%
Os trabalhadores dessa holding que
administra empresas que prestam
serviços de energia elétrica, termo
elétricas, eólicas e a gás, aprovaram
em assembléia a manutenção da
Convenção Coletiva da Categoria
que reajusta os salários em 7,5%
para o período 2015/2016. Aprovaram também o anuênio para os
salários até R$ 1.500,00.
Barbosa Musnich e Aragão
Advogados aprovam reajuste

Trabalhadores da BMA aprovam reajuste da CCT

Com a presença de 40 trabalhadores
foi aprovado dois Acordos Coletivos de
Trabalho: o primeiro, referente ao ano
2014/2015, aprovou reajuste de 6,8%;
o segundo, referente ao ano 2015/2016
aprovou reajuste de 7,5%. Os trabalhadores aprovaram a manutenção do valor
de R$ 24,00 no tíquete refeição.
Regulado turno fixo
da IMED Star

12x36 é aprovado pelos trabalhadores
Os trabalhadores aprovaram o
acordo coletivo de turno fixo de 12x36
ficando instituído para os empregados
ocupantes dos cargos de consultor júnior e consultor pleno. Os empregados
abrangidos pelo acordo cumprirão as
jornadas de trabalho no horário de
8:00 às 20:00h e das 20:00h as 8:00h
fazendo jus a uma hora para descanso
e alimentação.
Vigilantes do Peso aprovam
Banco de Horas melhor
Os empregados que trabalham em
jornadas superiores a 8 horas diárias
terão creditadas em controle de dados,
as horas excedentes que não poderão
ultrapassar duas horas diárias e 10

horas semanais. Das duas horas extras excedentes da jornada diária, a
primeira hora será paga como hora
extra, acrescida do percentual de 50%,
e a segunda irá para o crédito do banco
de horas.
Reajuste congelado e
estabilidade na Broadcast
do Brasil
Os trabalhadores aprovaram a
proposta de congelamento do salário no
período de fevereiro de 2015 a janeiro
de 2016. A empresa, porém, garante
estabilidade no emprego para todos os
funcionários, salvo situações de demissão por justa causa ou desligamento
espontâneo. Foi aprovado também o aumento do beneficio social de quebra de
caixa para R$ 150, 00, auxilio refeição
de R$ 16,00 com a participação máxima
de 10%, auxilio creche de R$ 150,00
desde o nascimento até completar 12
meses de idade.
Votação secreta aprova ano
sem reajuste com estabilidade
no emprego.
Em assembléia com muita discussão os 64 trabalhadores da Empresa
Crowley do Brasil aprovaram em votação secreta a proposta de estabilidade
para os trabalhadores durante o período do acordo coletivo (fev. 2015 / jan.
2016), aumento de R$ 1,00 no tíquete
alimentação e zero de reajuste salarial.
O Sindicato defendeu sua proposta, que
era: aumento de 19% no tíquete refeição
e reajuste salarial de 7,5% conforme
Convenção Coletiva. Os trabalhadores,
porém, concordaram com os argumen-

tos da empresa, atingida pela crise
econômica, e aprovaram sua proposta
por 35 votos contra 25.

Trabalhadores da Crowley não aprovam reajuste

Outros acordos
Outras empresas que fizeram
acordos de Banco de Horas: Soerensen
Garcia Advogados Associados; Simetria Serviços Empresariais; Innolab do
Brasil; Marlan Marinho; Dannemann
Siemsen Advogados; Mazenor Comércio e Serviço de Produtos; Busco Marcas e Patentes; Robert Half Trabalho
Temporário; MRO Serviços Logísticos;
Campos Mello Advogados; Custodio
de Almeida e Cia; Investimentos e
Participações em Infraestrutura Ltda;
Imed Star – Serviços de Desempenho
Organizacional Ltda; Shenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda e
Bichara, Barata & Costa Advogados.
Houve também reajustes salariais
das empresas: Iberdrola Brasil Ltda;
Innolab do Brasil; Mazenor Comércio
e Serviço de Produtos; MRO Serviços
Planejamento de Estoques; MRO Serviços Logísticos e Multiner S.A.

Empresas quebram e somem:
DELEGADO SINDICAL:
O BRAÇO DO TRABALHADOR trabalhadores nada recebem

O SINDAUT vem lutando para
que o sindicato patronal reconheça
o delegado sindical que tem a função
de atuar como representante dos
trabalhadores e assim fortalecer o
movimento sindical.
Na atual Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria o sindicato das
empresas introduziu um parágrafo
na cláusula trigésima quarta que
inviabiliza a existência do delegado
em qualquer empresa.
O delegado sindical é muito importante para os trabalhos realizados
pelo sindicato. Tem a incumbência de
representar, defender, ouvir e estimular os seus colegas, sendo assim um
fiscal dos direitos e deveres dos traba-

lhadores. Cabe a ele ainda observar o
ambiente de trabalho, zelar pelo bom
relacionamento entre todos e apontar
as dificuldades encontradas no local
de trabalho.

Milhares de trabalhadores que o
SINDAUT representa prestam serviços
em cerca de 2.000 empresas que muitas vezes fecham e somem do mercado
deixando os trabalhadores sem ter seus
direitos trabalhistas garantidos. Esse
é o quadro com o qual o Sindicato se
defronta, tendo que socorrer os trabalhadores, seja com o departamento jurídico, seja com o Balcão de Empregos.
Foi o caso de Ernandes Farias
Alves que trabalhou por mais de treze
anos na empresa Prosegin Assessoria
de Empresas Ltda, – de 2002 a 2015
– como agente de portaria. A empresa fechou, sumiu do mercado ficando
Ernandes sem ter baixa na carteira de
trabalho e sem os direitos trabalhistas
pagos. Assim como ele, outros 75 trabalhadores ficaram na mesma situação.

Ernandes–uma das vítimas de empresas picaretas
Procurou o Ministério do Trabalho
para que lhe dessem carta atestando o
ocorrido, porém, não foi atendido. Veio
então ao Sindicato e foi atendido no
jurídico que fez a carta e o encaminhou
ao Balcão de Emprego para facilitar sua
colocação em outro trabalho.
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• Atendimento Social:
Diretores de plantão procuram solucionar
problemas junto às empresas. Recebem denúncias
e orientam como resolvê-las através de encaminhamento às autoridades competentes, com a
assessoria dos advogados de plantão.

• Atendimento Jurídico:
O Sindicato oferece auxílio em questões trabalhistas, acompanhando as audiências, fazendo
acordos e processos em nome dos trabalhadores.
O atendimento pode ser feito na sede, à Rua André
Cavalcanti, 128, no Centro.

• Kombi Assistencial:
É garantido ao associado e seus dependentes
o direito ao transporte gratuito em caso de doenças
ou de movimentos grevistas e reivindicatórios

• Ajuda em dinheiro:
Após um ano de associado o trabalhador tem
auxílio pecuniário garantido 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:
O associado dispõe de caminhão de alto
padrão com ajudante para mudanças em todo o
Grande Rio, Niterói e São Gonçalo, por apenas R$
120,00. É necessário agendar a mudança previamente com 15 dias de antecedência na secretaria
do Sindicato. As mudanças são feitas nas terças
e quintas feiras.

• Assistência Médica
Clínicas conveniadas no Centro, Zonas Norte,
Oeste, Sul e Baixada Fluminense oferecem 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 / 22421193 (Centro) ou 2413-9673 / 3936-4741 (Campo
Grande).

Convênios e descontos
• Academia de Concurso Público: nos
cursos preparatórios para concursos o desconto
é de 20%. Mais informações no tel: 2242-1202

EMPRESAS NA MIRA DA JUSTIÇA

Sindicato move ação de cumprimento contra três empresas

Em respeito à legislação trabalhista e à legitimidade que o Sindicato tem na representação dos trabalhadores, o SINDAUT moveu ação de cumprimento contra
três empresas: Bureau Veritas, Tecnitas do Brasil e
BVQI do Brasil, que somam perdas salariais de 14,3%.
Estas empresas se recusaram a cumprir a Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria. Em conseqüência, os
trabalhadores não aprovaram a pauta de reivindicações
propostas, mesmo estando com os salários congelados
desde 2014, da mesma forma o tíquete refeição, anuênio
e quebra de caixa.

PRAZO PARA HOMOLOGAÇÕES: 30 DIAS

A Convenção Coletiva entre o SINDAUT e o Sindicato das Empresas no artigo referente ao prazo para que efetuem
as homologações dos trabalhadores foi modificada de 20 para 30 dias.
Este acordo aditivo está em vigor desde
8 de junho. Portanto, a partir desta data

ficou estipulado o prazo de 30 dias a contar
da data da dispensa, para que as empresas
efetuem a homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. Devem entregar também a Comunicação de Dispensa e requerimento de Seguro-Desemprego,
quando devido, sob pena de pagamento de

multa equivalente a 01 (um) salário mínimo nacional a ser pago ao empregado.
A baixa da CTPS deverá ser efetuada
nos prazos previstos no artigo 477 § 6º da
CLT sob pena de a empresa incorrer na
multa prevista nesta cláusula salvo se
comprovada a sua impossibilidade.

Trabalhadora que não sabia da gravidez é reintegrada
O Jurídico do SINDAUT entrou com ação na Justiça do Trabalho com pedido de antecipação de tutela para reintegrar a
auxiliar de cobrança FHG ao cargo, em razão de estar grávida quando foi dispensada, apesar de na época da dispensa não
saber da gravidez. A juíza do Trabalho Heloísa Rodrigues entendeu que a gestante tem estabilidade provisória no emprego
mesmo desconhecendo a gravidez.
O Sindicato alerta a empresa que caso fique demonstrada a
inviabilidade da reintegração, em razão de animosidade no ambiente de trabalho, caberá indenização do período de estabilidade compreendido entre a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Caso sua empresa não venha cumprindo com as obrigações
trabalhistas, compareça ao Sindicato na Rua André Cavalcanti,
nº 128, Bairro de Fátima. Os diretores, funcionários e advogados estão à disposição para esclarecer as dúvidas. O atendimento jurídico é gratuito, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para associado do SINDAUT desconto de 50% na ACM

O Sindicato mantém convênio com a Associação Cristã de Moços do Brasil – ACM,
na Rua da Lapa, nº 86. Os associados e dependentes poderão fazer aulas de ginástica,

•

Faculdade e Colégio Simonsen: Vários
cursos de 3º grau com desconto entre 50% e 70%
nas mensalidades.

natação, hidroginástica e praticar esportes
de quadra. Dos 25 aos 34 anos ou acima dos
60, o pacote pleno é R$ 163 mensais e com
o desconto chega a R$ 81,50. Já na faixa
etária de 35 a 59 anos, a mensalidade é de
R$ 199 e com desconto cai para R$ 99. Os
jovens de 21 a 24 anos pagam R$ 120 e associado ao Sindicato R$ 60. Aqueles que quiserem fazer musculação pagam mais R$ 34.

•

Colégio e Curso Tamandaré: Os filhos
dos associados têm direito a 30% de desconto da
4ª série do ensino fundamental até o 3º ano de
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. Mais informações
acessar o site: www.sindaut.org.br

O jurídico do Sindicato diz que este congelamento
salarial de dois anos tem seus reflexos no 13º salário,
férias e FGTS. Segundo os advogados a legitimação do
Sindicado para fazer ações de cumprimento está prevista no art. 872 da CLT. “Não vamos deixar que grandes
empresas simplesmente parem de reajustar salários e
benefícios de seus funcionários. Devemos negociar um
melhor reajuste ou fazer cumprir com observância, as
cláusulas originais da Convenção Coletiva de Trabalho”.
As empresas também congelaram o tíquete refeição nos
dois anos, não concedeu anuênio e nem quebra de caixa.

LUTA
O
E AÇÃ
Piscina olímpica- natação e hidroginastica

Vamos manter
nossa união

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

Cuidar da saúde física e mental pela
metade do preço numa das associações
mais bem equipadas do Rio é um bom motivo para se associar ao SINDAUT. Além de
fortalecer a categoria, livrar-se do stress da
vida moderna o associado poderá ainda conquistar e manter a forma. Os interessados
podem pegar o encaminhamento na Rua
André Cavalcanti, nº 128 - Centro.

IMPRESSO

O QUE O SINDICATO
OFERECE AO ASSOCIADO

