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Comitê Olímpico Rio 2016 dá calote em 3 mil trabalhadores
O Comitê Rio 2016 deixou para
os trabalhadores um dos piores
calotes que se tem notícia. Tanto
os 1.500 trabalhadores contratados
pela Adeco para as Olimpíadas,
entre julho e setembro, como os que
prestaram serviços à Cleanevent
nas Paralimpíadas, também com
1.500 trabalhadores, não receberam corretamente suas rescisões
contratuais.
Descontos indevidos e pagamento incompleto
Houve muitas irregularidades;
os contratados tiveram faltas em
excesso, pois como o trabalho era
temporário, o pagamento era feito
por hora trabalhada no valor de
R$ 5,91. Havia duas escalas - uma
entre terça e quinta, e outra de sexta
a domingo. Nos fins de semana
recebiam R$ 100 por dia. Com
os descontos, o pagamento vinha
pela metade. Quem trabalhasse no

Trabalhadores da Adeco estiveram denunciando a empresa no SIndicato
domingo ou feriado tinha direito ao
auxílio refeição de R$ 100. Porém,
a Adeco nunca pagou corretamente
o benefício. Uma comissão de trabalhadores chegou a exigir a folha
de ponto para comprovar as faltas,
mas a empresa se recusou a mostrar.
Os prejudicados em sua maioria eram camareiras, camareiros e

Ex-camareiras nas Olimpíadas
entregam ao advogado, Dr.José Agripino,
procuração para o Sindaut agir

auxiliares de serviços gerais, com
jornada de trabalho excessiva, sem
assentos para descanso, exposição
excessiva ao sol, recolhimento
incorreto de INSS e FGTS, além
da quitação salarial com valores
abaixo do que deveriam receber.
Os trabalhadores estiveram no
Sindicato e fizeram a denúncia aos

advogados, Dr. José Agripino e Drª
Ana Cleide. Uma comissão foi recebida pelo presidente do SINDAUT,
Fernando Bandeira.
Sem direito a café da manhã
ou lanche
Eles relataram fatos absurdos:
não tinham direito ao café da manhã
ou lanche à tarde. Muitos traba-

lhavam até 21 horas e não tinham
direito ao jantar. Alguns chegaram
a dizer que se sentiam um lixo, pois
suas bolsas e mochilas eram guardadas num container. Na hora de pegar
seus pertences um funcionário – de
dentro do container – perguntava:
“De quem é essa bolsa? E um monte
de gente respondia “é minha, é
minha”! E o tumulto era formado.
Na confusão uma mulher sofreu um
ataque cardíaco e faleceu.. A TV
Record tentou entrar no condomínio
dos atletas para registrar o fato e
foi impedida pela Força Nacional
de Segurança.
A cena da camareira que passou
mal em meio a uma multidão de
pessoas foi gravada e exibida no
grupo de watasapp Adeco - Sindicato. O SINDAUT recebeu a
documentação e entrou na Justiça
Trabalhista com Ação Coletiva para
reaver os direitos.

SINDICATO FAZ ASSEMBLEIA DIA 15/12
PARA DEFINIR REAJUSTE SALARIAL

O Sindicato está convocando a categoria para assembleia dia 15 de dezembro
(quinta-feira), às 17:30h,
na Rua Riachuelo 191 – B
(Térreo) esquina com André
Cavalcanti. O objetivo da as-

sembléia é discutir o reajuste e
elaborar a pauta de reivindicações para a Campanha Salarial
visando o fechamento da Convenção Coletiva 2017/2018. A
data base da categoria é 1º de
fevereiro.

Este ano, com a crise econômica já instalada no Estado
e no país, o SINDAUT conseguiu a reposição da inflação
do período, entre fevereiro de
2015 a janeiro de 2016. Com
muita luta e mobilização foi

possível recuperar as perdas
inflacionárias com 11,3% de
reajuste salarial. O sindicato
patronal havia inicialmente
oferecido índice menor que o
INPC o que o SINDAUT não
aceitou.

Conte Conosco inicia pagamento Ceasa inicia pagamentos dos reajustes
Os 378 trabalhadores da Ceasa que receber os atrasados. A Justiça deterde verbas rescisórias
entraram com ação na Justiça para rece- minou executar os valores em grupos

A Diretoria do SINDAUT deseja
aos trabalhadores, associados
e familiares, Boas festas e um
Próspero 2017!

O Sindicato começou a ganhar as
verbas rescisórias para 55 trabalhadores
demitidos da empresa Conte Conosco,
dispensados sem receber a quitação salarial. Através do SINDAUT, eles ingressaram na Justiça e começaram a ganhar.
Em uma das ações individuais impetradas, o Sindicato conseguiu tutela
antecipada para que seja expedido alvará
e o trabalhador conseguir sacar o valor
do saldo do FGTS, bem como entrada no

Temer ataca direitos
trabalhistas
Editorial – Página 2

auxilio seguro desemprego.
Na decisão, a Juíza Titular, Cissa
Biasoli, fez menção ao dano direto ao
trabalhador ficar sem as verbas do FGTS
e sem o auxílio do seguro desemprego,
até que consiga se empregar de novo..
O Departamento Jurídico do Sindicato funciona de segunda a sexta-feira das
8:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00
horas, na Rua André Cavalcante 128,
Bairro de Fátima.

Crise aumenta
demissões
Página 3

ber os reajustes salariais entre os anos
de 2000 e 2003 estão na expectativa de

de 10 trabalhadores. Já receberam dois
grupos, ou seja, 20 empregados.

Bureau Veritas recorre da sentença
Assembléia: 15/12 às 16 horas

A Bureau Veritas recorreu da sentença do Juiz da 82ª Vara do Trabalho, que
determinou o pagamento imediato dos
benefícios conquistados da CCT entre
2014 e 2016. A empresa entrou com
recurso ordinário na primeira instância.

SINDAUT: Vitórias
na Justiça
Página 4

O Sindicato convoca todos os
546 trabalhadores da empresa para
assembléia dia 15/12 às 16:00, na Rua
Riachuelo, 191, A, térreo para deliberar
sobre o que fazer pelo não pagamento
das Convenções de 2014 a 2016.

Trabalhadores recusam
0% de reajuste
Página 4
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EDITORIAL

RETROCESSO
DOS DIREITOS
TRABALHISTAS
O governo Temer, que assumiu
após o impeachment da presidente Dilma Roussef, promete passar o trator
nas garantias Previdenciária e Trabalhista.
A proposta de reforma da previdência trará aumento da idade mínima para
65 anos; equiparação de requisitos para
efeito de concessão de benefícios entre
homens e mulheres e entre trabalhadores urbanos e rurais; proibição de acumular benefícios; fim da paridade e integralidade do servidor que ingressou
no serviço público antes de 2003, desde que não tenha ainda direito adquirido; fim da aposentadoria especial dos
professores; desvinculação do salário
mínimo como piso de benefícios previdenciários e assistenciais.
A reforma trabalhista traz a terceirização e a prevalência do negociado sobre o legislado. Consagra o uso do FGTS para financiar o seguro desemprego
e a previdência complementar, retirando do trabalhador a possibilidade de sacar esse dinheiro por ocasião da demissão. Introduz o contrato de trabalho por
hora, a jornada de até 12 horas e o ganho por produtividade.
Estas duas reformas serão o combustível da revolta e mobilização de
toda a sociedade e classe trabalhadora
contra a ofensiva de um governo patronal / empresarial e anti -social. Porém,
o mais grave de tudo é a PEC 241, que
aprovada na Câmara, vai para o Senado
com o número 55. A PEC prevê um limite de gastos público, a ser observado
nos próximos 20 anos, afetando diretamente as áreas sociais, como educação
e saúde. Em 2017, por exemplo, o Estado só pode gastar um valor fixo. A única flexibilidade será o adicional da inflação no período.
Na avaliação do SINDAUT, os sindicatos e as centrais sindicais deverão
se unir na luta contra essa ofensiva do
governo que pretende massacrar os trabalhadores.
É importante que neste momento de
crise política, econômica e social por
que passa o país, todos têm que estar
unidos na luta em favor da manutenção
e ampliação dos direitos trabalhistas,
previdenciários e sociais. Devem estar
unidos em favor da igualdade de direitos entre homens e mulheres e por políticas públicas que recriem mais e melhores empregos.
Esse o caminho a ser percorrido por
todos que sonham com uma nação soberana, justa e mais igualitária.

Só 24% das negociações tiveram ganho real

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômico (DIEESE) fez um balanço das 304 negociações salariais feitas nos últimos seis meses. O estudo comprovou que desde janeiro a crise política e econômica brasileira atingiu em cheio os trabalhadores que, em sua maioria
(39%), não conseguiram sequer repor a inflação medida pelo INPC/ IBGE.
Apenas 24% dos acordos obtiveram ganhos reais – apontou o relatório – e 37% tiveram reajustes em valor igual à
inflação. Segundo José Silvestre, coordenador de Relações
Sindicais do DIEESE, após apresentar os números comentou que em linhas gerais, os dados confirmaram o momento adverso pelo qual se deram as negociações coletivas no
período, concluindo que “nos últimos meses os trabalhado-

res têm encontrado mais dificuldades em ampliar ou manter
o poder aquisitivo dos seus salários. O quadro atual se assemelha muito ao observado na década de 1990 e começo dos
anos 2000”.
Luta dos Sindicalistas
O momento é de muita reflexão. Sindicalistas acreditam
muito na capacidade dos trabalhadores e seus representantes
de construir a unidade das forças para enfrentar e superar os
estragos provocados pela crise que atingiu em cheio o mundo do trabalho. A terceirização irrestrita, as Reformas Trabalhistas e da Previdência Social, os cortes nos Programas Sociais e o congelamento dos salários dos Servidores Públicos,
servirão de combustível para os inevitáveis enfrentamentos
com o Governo e o Congresso Nacional”.

SINDAUT apóia bailarina
premiada na Argentina

Ana Beatriz participou do festival
de Ballet – Danzamérica – em Córdoba, Argentina, com o patrocínio do
SINDAUT. Foi um sucesso sua passagem pela cidade argentina, sendo premiada com medalha de ouro na apresentação da coreografia Valsas das Ho-

Presidente do SINDAUT Bandeira e Ana Beatriz

ras, com uma medalha de prata e duas
de bronze. Com 14 anos e 11 de dança,
tem esmerado preparo no Conservatório Brasileiro de Dança, com passagem
também na Escola de Dança de Débora
Colker. Dedica à dança 4 horas diárias,
inclusive aos sábados.
Tem o sonho de integrar o Bolshoi
na Rússia, que é a maior escola de Ballet clássico do mundo. Antes, porém de
chegar à meca da dança clássica, quer
integrar a Escola de Teatro Bolshoi de
Joinvile, única extensão estrangeira da
escola de Moscou. Ana Beatriz dos Santos Rodrigues não descuida dos estudos,
conciliando a vida de bailarina com o 8º
ano no Ginásio Carioca Orsina da Fonseca, na Tijuca. É filha de Thais Soares dos Santos, secretária do SINDAUT
que sempre estimulou o talento da menina.

Ana Beatriz tem o sonho de entrar no Ballet Bolshoi

Escritório de Advocacia desrespeita
Convenção Coletiva de Trabalho
O Sindicato entrou com ação de
cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho contra o Escritório de
Advocacia Roberto Donato e Associados. A ação corre na 55ª Vara do Trabalho. O Sindicato está requerendo na

Justiça o reajuste salarial das convenções de fevereiro de 2011 a março de
2015. O escritório também não pagava
o auxílio refeição para os trabalhadores
desde 2010. Somente em março de 2015
a empresa começou a pagar o benefício.

Na ação o SINDAUT também cobra
os reajustes no tíquete refeição.
Se sua empresa não cumprir a
Convenção Coletiva de Trabalho ou
algum de seus direitos não estão sendo respeitados, denuncie!
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ASSEMBLÉIAS APROVAM ACORDOS
Prumo Logística:
aprovado Acordo
Coletivo de Trabalho

de forma simples, sem acréscimo, e as horas
débitos serão compensadas no sábado, domingo
e feriado. O resultado da votação foi 12 votos
a favor e 23 votos contra a proposta patronal.

RGT: Banco de Horas
com acréscimo

A proposta de Banco de Horas do SINDAUT
foi aprovada por unanimidade: das duas horas
excedentes da jornada diária, a 1ª hora será
paga como hora extra (acrescida do percentual
de 50%), e apenas a 2ª será incluída para crédito
do Banco de Horas. A votação foi através do voto
secreto, depositado em urna.

IBOPE: aprovado
Banco de Horas do
SINDAUT
Trabalhadores da Accenture debatem proposta
apresentada

(E) Presidente Bandeira, Dr Leandro e a Diretora
Maria Alves conduzem assembléia
Por 33 votos a 21, em votação secreta, os
trabalhadores das empresas Prumo Logística
S.A, Porto do Açú Operações e Açú Petróleo,
aprovaram, dia 11 de novembro, em assembléia
no Sindicato, Acordo Coletivo de Trabalho, com
validade até 31 de agosto de 2017.
Nas cláusulas sociais foram mantidas: a
continuidade do plano de saúde e plano odontológico sem custo para o trabalhador; tíquete
refeição no valor de R$ 33,35 com a participação
de apenas R$ 1,21; auxilio creche no valor de
527,45 para o filho legalmente dependente até
3 anos 11 meses e 29 dias ; seguro de vida no
valor de até 700 mil reais.
Neste ano, a empresa concederá também
aos trabalhadores o 13º tíquete refeição no
mesmo valor. Aprovaram ainda por aclamação a
estabilidade do delegado sindical e a projeção da
indenização adicional do aviso prévio. A empresa
Prumo Logística conta com 100 funcionários, a
Porto Açú 27 e a Açú Petróleo, 23. Compareceram à assembléia 54 trabalhadores.

Em assembléia dia 31 de outubro no SINDAUT, 35 trabalhadores do Grupo FSB Comunicação de um total de 149, compreendendo seis
empresas, aprovaram em votação secreta com
duas abstenções o Acordo Coletivo de Trabalho. Foi aprovado 11,03% de reajuste salarial,
auxílio alimentação de R$ 18, anuênio de 1%,
quebra de caixa de R$ 170 para quem trabalha
com os valores da empresa, quebra de caixa no
valor de R$ 170, além de outros benefícios como
a gratificação na aposentadoria e estabilidade
provisória no emprego, retroativo a fevereiro.
Em outra votação os trabalhadores da FBS
rejeitaram a proposta de Banco de Horas da
empresa: as horas créditos serão compensadas

Por 30 votos a 18 foi aprovado, no dia 16/11,
na sede do SINDAUT, o Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da Accenture do Brasil,
Serviços administrativos e solução em automação. Os trabalhadores aprovaram reajuste de
8,8%, aumento no vale refeição de 6%, passando
para 27,48 por dia de trabalho, a manutenção do
plano de saúde e odontológico pago pela empresa, e a manutenção das clausulas sociais. Este
acordo tem validade até 31 de agosto de 2017.

Trabalhadores ouvem atentamente a proposta e
votam em urna secreta

Dr Leandro organiza votação da proposta

Os 19 trabalhadores da empresa RGT Engenharia de Sistemas LTDA – dos 43 da empresa
– aprovaram dia 28 de julho, a continuidade
da proposta de Banco de Horas que já seguem
na empresa sendo a mesma que o SINDAUT
defende: a primeira hora deve ser paga como
hora extra, acrescida de 50% e a segunda irá
para crédito do Banco de Horas.
A votação foi secreta, os votos depositados
em urna que contados ao final do processo deu
o seguinte resultado: 13 votos favoráveis contra
6, totalizando 19 votos.

Os 31 trabalhadores da empresa Ibope Pesquisa de Mídia LTDA, estiveram no Sindicato
dia 19 de setembro para discutir e deliberar
sobre a proposta de Banco de Horas apresentada pelo SINDAUT. Foi aprovado que cada 1
hora trabalhada será equivalente a 1 hora e 30
minutos a ser compensada.No final do prazo de
12 meses, se o trabalhador não usufruir as horas
incluídas no Banco de Horas, estas serão pagas
com acréscimo de 100 % sobre o valor da hora
normal. A proposta foi aprovada em votação
secreta por 24 votos a favor e 7 contrários.

Em assembléia dia 14/09, oito dos
14 trabalhadores da empresa Soerensen
Garcia advogados – aprovaram por unanimidade a proposta de Banco de Horas
apresentada pelos patrões. O resultado da
votação secreta foi 8 votos a zero.

MMV e Vieira Melo:
Banco de Horas do
SINDAUT

Crise econômica:
3.000 homologações
em 4 meses

FBS: aprovado Acordo Mazenor: assembléia
e rejeitado Banco de
aprova ACT e Banco
Horas
de Horas do SINDAUT

Foram aprovados ainda por aclamação a
estabilidade do delegado sindical e a projeção da
indenização adicional do aviso prévio

Accenture: Acordo
Coletivo Aprovado

Diretora Maria Alves colhe assinatura e distribui
cédulas de votação
No dia 15 de setembro, em assembléia
no Sindicato, os 13 trabalhadores da Mazenor
Serviços de Produção Audiovisuais, aprovaram
as propostas de Acordo Coletivo de Trabalho e
de Banco de Horas do SINDAUT.
Na proposta do Acordo Coletivo de Trabalho
foi aprovado o 1º piso salarial de R$1.190,00 e
o 2º piso de R$1.254,00; anuênio de 1% para os
salários de até R$ 1.582,00; auxílio refeição no
valor de R$ 18,00 por dia com a participação máxima de 15% de acordo com a lei; auxílio creche
e pré escolar no valor de R$ 170,00 a cada filho
desde o nascimento até os 12 meses de idade; entre outras cláusulas sociais estabelecias na CCT.

O Diretor do Sindicato Ayrton Oliveira, organiza e
distribui as cédulas para votação secreta
Trabalhadores das empresas MMV Agentes
Propriedade Industrial e Vieira Melo Advogados aprovaram por unanimidade, em votação
secreta, a proposta de Banco de Horas proposto
pelo Sindicato.
A proposta é que a 1ª hora extra será paga
com acréscimo de 50% e a 2ª hora será incluída
para crédito no banco de horas. Pela Vieira de
Melo Advogados compareceram na assembleia
23 trabalhadores no total de 38. Pela MMV
Propriedade Industrial estiveram presentes 15
trabalhadores no total de 29.

Soerensen Garcia:
Banco de Horas

Nos últimos quatro meses – agosto,
setembro, outubro e novembro – ocorreram 3.000 demissões, de acordo com
levantamento feito pelo Sindicato.
Nesse período, aumentou o desemprego
o que refletiu o agravamento da crise
econômica, sendo os principais fatores
o fim de contratos, cortes de custos e
fechamento das empresas, principalmente as que prestam serviços à Petrobrás. As empresas que mais demitiram
foram: Accenture do Brasil: 98; Ernest
& Young: 53; CBRE GW do Brasil: 43;
Manpower: 37; Polinova desenv Prod:
32; Informa Trein Gerencial: 31; Emdoc
Rio de Janeiro: 28; Easycob Consultoria,
Bureau Veritas e TKZ Serv. Combinados: 25. Desde o início de 2015, cerca de
750 mil empresas foram à bancarrota
em todo o país. Somente no município do
Rio foram extintas 847, um crescimento
de 17,2% em comparação com o primeiro
trimestre de 2014. O Município do Rio
representa 40,1% do total de empresas
extintas em todo o Estado.
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O QUE O SINDICATO
OFERECE AO ASSOCIADO
Atendimento Social:

Diretores e advogados de plantão ajudam os
trabalhadores a solucionar problemas junto às
empresas, recebendo as denúncias e orientando
como resolvê-las, através de ofícios encaminhados
às autoridades competentes, com a assessoria
dos advogados.

•

Kombi Assistencial:

É garantido ao associado e seus dependentes o
direito ao transporte gratuito em caso de doenças
ou de movimentos grevistas e reivindicatórios.

•

Atendimento Jurídico:

O Sindicato oferece auxílio nas 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, Centro.

•

Ajuda em dinheiro:

Após um ano de associado o trabalhador tem auxílio pecuniário, garantido nos casos de nascimento
dos filhos, matrimônio, doença ou morte do titular
ou dependente.

• Desconto de 30% para consultas oftalmológicas:

Os associados têm garantido o direito a um
abatimento de 30% em consultas, avaliações e
exames médicos de vista no Centro do Rio e em
Niterói. Tem também 30% de abatimento ao fazer
os óculos. Basta pegar um encaminhamento na
secretaria do Sindicato.

•

Assistência Médica:

Clínicas conveniadas no Centro, Zonas Norte, Sul
e Baixada Fluminense oferecem aos associados e
a seus dependentes consultas e emergência com
pronto socorro de urgência, sem internação. Mais
informações no tel: 2242-1339.

•

Nos últimos quatro meses (agosto a
novembro) o Sindicato ganhou ações importantes em benefício dos empregados
de agentes autônomos do comércio. Nesse período fez 284 atendimentos de trabalhadores que procuraram o Jurídico em
busca de seus direitos. Distribuiu 35 processos ao TRT e 60 audiências foram realizadas no Tribunal Regional do Trabalho,
com 31 correspondências enviadas aos reclamantes.
SINDAUT consegue R $ 114 mil
para trabalhadora – Esse valor será pago à trabalhadora ACMB que foi dispensada da empresa Pop Promotora de Vendas sem receber as verbas do rompimento de contrato de trabalho. A reclamante
procurou o Jurídico do SINDAUT que requereu a reintegração ou indenização porque a empresa desrespeitou a estabilidade
da gestante, além do pagamento dos salários devidos entre março de 2012 e março
de 2013 referentes ao período da estabilidade provisória. Os valores indenizatórios
foram depositados na conta da trabalhadora na Caixa Econômica Federal.
Empresa obrigada a pagar R$
10.640 ao trabalhador SS – A empresa Planesc Planejamento de Escritórios demitiu o empregado SS sem pagar as verbas rescisórias de seu contrato de trabalho.
Através do SINDAUT o trabalhador en-

trou com ação trabalhista contra a empresa
que está sendo obrigada a pagar indenização em sete parcelas de R$ 1.520,00, entre
julho de 2016 e janeiro de 2018 em datas
determinadas pelo juízo. Caso não cumpra
o acordo, a empresa estará sujeita a multas
entre R$ 308 e R$ 792.
Trabalhador indenizado em R$
16 mil - O trabalhador JEFC será indenizado em R$ 16.000 (?) por ter sido demitido da empresa IPA Informações Forenses
LTDA sem receber as verbas da rescisão
contratual. O empregado procurou o SINDAUT e ingressou com reclamação trabalhista para reaver seus direitos. Na audiência de conciliação, sob a direção da juíza Amanda Diniz Silveira, da 37ª Vara do
Trabalho, o trabalhador e a empresa chegaram a um acordo. A empresa se comprometeu a quitar sua dívida com o ex-empregado em 16 parcelas de R$ 1.000 todo dia
30 de cada mês.
Empresa indeniza trabalhadora
em R$ 15 mil – A trabalhadora AFGL
foi demitida da empresa Eromoel Serviços
LTDA / Outplan Sistemas S.A, onde trabalhava como bilheteira, sem receber suas verbas rescisórias. Procurou o Sindicato
que entrou com uma reclamação trabalhista e a juíza Cissa de Almeida Biasoli, da
20ª VT, determinou que a empregada fosse
indenizada pela empresa em R$ 15 mil a tí-

tulo de indenização e diferença do FGTS.
Entrou na Justiça pelo SINDAUT
e recebeu R$ 12 mil – o empregado
LCSP trabalhou na empresa Cetec Serviços e Assessoria Técnica LTDA e foi dispensado sem receber corretamente sua rescisão contratual. O trabalhador não recebeu aviso prévio indenizado, férias indenizadas acrescidas de 1/3 e multa do artigo 477 da CLT, por não cumprir o prazo de
pagamento das verbas indenizatórias. Na
61ª Vara do Trabalho, a empresa e o empregado, representado pelo SINDAUT, entraram num acordo que prevê a devolução
dos seus direitos trabalhistas no valor de
R$ 12 mil em 3 parcelas, incluindo Dano
Moral no valor de R$ 9 mil.
Acordo na Justiça garante recebimento de R$ 7 mil - A trabalhadora
J.A.J foi demitida da empresa Mega RPM
Correspondente Bancário Ltda sem receber corretamente suas verbas rescisórias.
O Departamento Jurídico do Sindaut ingressou com reclamação trabalhista para
reaver seus direitos. Na 42ª Vara do Trabalho – assistida pelo Sindicato – ela fez
acordo com a empresa que depositou em
sua conta a importância de R$ 7.052,74 a
título de indenização. A empregada não tinha contrato de trabalho, não recebeu devidamente as férias, aviso prévio indenizado, entre outras verbas da quitação salarial.

Caminhão de mudanças:

Os associado dispõe de caminhão de alto padrão
com ajudante para mudanças em todo o Grande
Rio, Niterói e São Gonçalo, por apenas R$ 130,00.
É necessário agendar a mudança previamente com
15 dias de antecedência na secretaria do Sindicato.
As mudanças são feitas nas terças e quintas feiras.

•

Trabalhadores indenizados através do SINDAUT

Assistência Odontológica:

O Sindicato encaminha os interessados para assistência odontológica em clinica no Centro e em
Campo Grande. Taxa de R$ 35,00 para tratamento
em 6 meses. Maiores informações nos tel. 22421339/2242-1193 (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.

•

Faculdade e Colégio Simonsen: Vários
cursos de 3° grau com desconto de 20 a 70% nas
mensalidades

Trabalhadores de escritórios de Advocacia recusam 0% de reajuste
Os trabalhadores em escritórios de
advocacia fizeram assembléia no SINDAUT dia 27 de outubro, ocasião em
que recusaram a proposta do Sindicato
das Sociedades de Advogados dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tanto no reajuste de zero por cento quanto
no piso salarial de R$ 1.079,10 e vale refeição de R$ 15,40. Recusada a proposta do sindicato patronal, os 11 trabalhadores presentes à assembléia apresentaram sua pauta reivindicatória, discutida

Associados ao SINDAUT: 50% de desconto na ACM
É este o desconto concedido aos associados do SINDAUT e seus familiares, na
ACM Lapa. O desconto vale para aulas de
ginástica, natação, hidroginástica e esporte
de quadra. Dos 25 aos 34 anos ou acima de

•

Colégio e Curso Tamandaré: Os filhos
dos associados têm direito a 30% de desconto da
4ª série do ensino fundamental até o 3° ano do
ensino médio. O mesmo abatimento para o curso
pré-vestibular e preparatório para escolas militares,
técnicas, CAP da UERJ e UFRJ. Válido para as
unidades do Centro e do Méier.

60 o pacote pleno custa R$ 197 mensais. Com
o desconto, o preço cai para R$ 98, 50. Dos
35 aos 59 anos, a mensalidade é de R$ 240,
00, ficando em R$ 120,00 com o desconto.
Entre 21 e 24 anos o preço é de R$ 145,00 ficando para o associado em R$ 77, 00. Para os

LUTA
O
E AÇÃ

• Curso de Inglês Fisk: desconto de 10% em
todas as unidades do Fisk no Rio.

Mais informações, acesse www.sindaut.org.br

com a diretoria do SINDAUT, que prevê:
Reajuste salarial com reposição da inflação dos últimos 12 meses acrescida de
3% de ganho real e manutenção dos benefícios acordados entre o SINDAUT e o
Sindicato Patronal (Agentes Autônomos
no Comércio) como – quebra de caixa de
R$ 170,00 p/mês, anuênio de 1% sobre os
salários de até R$ 1.559,00 e estabilidade provisória no emprego. Ficou decidido
que novas negociações serão discutidas a
partir de janeiro de 2017.

A trabalhadora Érica é atendida pela Advogada
Ana Cleide.

Vamos manter
nossa união

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

de 16 a 20 anos a mensalidade é de R$ 124,00
e com o desconto cai para R$ 62,00 mensais.
Os que quiserem fazer musculação têm acréscimo de mais R$ 41,00 por mês. O encaminhamento pode ser pego no SINDAUT, na
Rua André Cavalcanti, nº 128, Centro.
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Ação Sindical

