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SINDAUT CONSEGUE REAJUSTE
DE 5,5% RETROATIVO A FEVEREIRO
Os empregados de agentes autônomos do comércio e em empresas
de assessoramento, perícias, informações e pesquisa no município do
Rio de Janeiro terão os salários reajustados em 5,5% – com ganho
real de 0,4% acima da inﬂação medida pelo INPC, entre fevereiro
de 2016 e janeiro de 2017. As empresas têm que fazer o pagamento
retroativo a 1º de fevereiro, data base da categoria. O Auxílio Alimentação/Refeição subiu de R$ 18,00 para R$ 19,50 por dia, um
aumento de 8,34%, com o desconto de no máximo 15%. Para os que
ganham acima de R$ 19,50, aplica-se 5,5% de reajuste no tíquete.
Em tempos de crise econômica, O SINDAUT com muita luta conseguiu arrancar do sindicato patronal, não só as perdas com a inﬂação,
mas ter um pequeno ganho real de 0,4%. A Convenção Coletiva de
Trabalho foi assinada dia 18 de abril e registrada no MTE dia 29 de
maio de 2017. O piso 1 (contínuos, serventes, faxineiros, auxiliares
de portaria, auxiliares de serviços gerais e assemelhados), subiu de
R$ 1.061,80 para R$ 1. 138,00, e o piso 2 ( Funções administrativas
e demais não enquadradas no piso 1), passou de R$ 1.100,75 para
R$ 1.180,00.
Quebra de caixa também foi reajustada
A Convenção Coletiva prevê ainda reajustes de benefícios como
a Gratificação de Quebra de Caixa para os empregados que lidam
com valores da empresa superior ao piso 1, ou seja, acima de R$

1.138,00. Esse trabalhador terá uma gratificação mensal de R$ 179,00,
substituindo o valor anterior de R$ 170,00. Esta Convenção Coletiva
de Trabalho já está em vigor e vale até janeiro de 2018.

Mulheres se opõem às reformas de Temer

O SINDAUT, filiado à Nova
Central Sindical dos Trabalhadores – NCST/RJ participou da
grande mobilização na Candelária, feita pelas mulheres das centrais sindicais, partidos políticos
e de vários coletivos feministas,
para marcar a passagem do 8 de
março. O ato se transformou em
grande protesto contra a proposta
da reforma previdenciária encaminhada pelo presidente Temer ao
Congresso que atingirá de forma
grave, direitos adquiridos. Os trabalhadores só poderão se aposentar com 49 anos de contribuição
previdenciária ininterrupta, com
idade mínima de 65 anos para os

homens e 62 para as mulheres.
No dia 31/03, encerramento do
mês das mulheres, as trabalhadoras
do SINDAUT se reuniram para

mostrar sua indignação contra as
reformas do atual governo como
a previdenciária e a trabalhista,
que tiram direitos conquistados.

CEASA: 378 trabalhadores recebem cerca de R$ 9 milhões

Depois de 12 anos, os 378
trabalhadores que entraram com
ação judicial contra a CEASA,
através do Sindicato, estão recebendo suas atualizações salariais.
Em 2015, a 41ª Vara do Trabalho
já havia decidido favoravelmente
aos trabalhadores. Entretanto, a

execução dos pagamentos está
sendo feita em grupo de 10, com
a expedição dos alvarás por nove
varas do trabalho – Os valores
ficam entre R$ 503,00 e R$ 61
mil, totalizando aproximadamente
R$ 9 milhões.

Mobilização contra
reformas
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As ações ganhas são da 4ª, 8 ª,
10 ª, 11 ª, 41 ª, 49 ª, 55 ª, 61 ª e 67
ª Varas do Trabalho. O SINDAUT
pediu na Justiça a correção das
Convenções dos anos 2000, 2001,
2002 e 2003 e todos os direitos
firmados em Convenção Coletiva
de Trabalho.

Plano de saúde pago pelas empresas
Cláusulas sociais do acordo anterior foram mantidas, como por
exemplo: as empresas que tiverem mais de 200 empregados concederão Plano de Saúde ou Seguro Saúde, com o empregador podendo
descontar pelo benefício até 15% do valor do contrato. Ficou ainda
garantida nesta convenção a “gratificação na aposentadoria”: terá
direito a receber o empregado que trabalhar 10 anos de serviço na
mesma empresa, no valor de um salário base, a ser pago na data da
aposentadoria, exceto os casos em que o próprio empregador oferecer
plano de previdência complementar ou benefício semelhante.
Estabilidade provisória mantida
A estabilidade provisória continua nos seguintes casos: Gestante
– desde o nascimento até 5 meses após o parto, conforme determina
o artigo 10 das “disposições transitórias” da Constituição Federal
de 1988. Pré-Aposentadoria – ao trabalhador que contar com 5 ou
mais anos ininterruptos de serviço na mesma empresa, desde que
esteja a 12 meses ou menos da data em que irá adquirir o direito à
aposentadoria proporcional ou integral, ressalvando-se a demissão
por justa causa. Licença Previdenciária – garantida ao trabalhador
pelo prazo de 30 dias do seu retorno ao trabalho, aos empregados que
estiverem usufruindo de auxílio doença concedidos pela Previdência
Social, no período mínimo de 180 dias.

Olimpíadas: audiências para receber diferenças continuam

Vários trabalhadores ficaram
sem receber diferenças na rescisão
contratual das empresas Adeco
e Cleanevent Brazil, que prestaram serviços às Olimpíadas ano
passado. Muitas irregularidades
foram constatadas. No total,
cerca de 1.500 trabalhadores
não receberam corretamente
suas rescisões ao fim do contrato
temporário. Além da quitação
salarial – com valores abaixo
do que deveriam receber – o

recolhimento ao INSS e FGTS
estava com valores incorretos.
Muitos trabalhavam até 21 horas
e não recebiam corretamente as
horas extras. O presidente do
SINDAUT, Fernando Bandeira,
recebeu uma comissão para tratar
do assunto e colocou o Departamento Jurídico à disposição dos
ex-empregados.
Houve até o momento 27
audiências na Justiça do Trabalho.
Essas audiências acontecem desde

JS Aduaneira ajusta tíquete para R$ 23,21

A empresa JS Assessoria
Aduaneira, que presta serviços às empresas petrolíferas,
reduziu o pagamento do vale
alimentação / refeição de R$
22,00 para R$ 20,80 desde
fevereiro de 2017, desrespeitando a Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria. Oitenta
empregados foram afetados. Ao
tomar conhecimento da irregu-

laridade o SINDAUT comunicou
à empresa ser necessário fazer os
ajustes, pois conforme determina
a Convenção Coletiva 2017/2018,
com vigência de 1º de fevereiro
até 31 de janeiro de 2018, é
obrigatório o reajuste de 5,5%
nos vales refeição/alimentação,
retroativo a fevereiro. O Sindicato
informou ainda que de acordo
com a Constituição Federal de

Leader: Faltam receber Acordos dão melhorias
415 empregados
a trabalhadores
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13 de fevereiro e se estenderão
até 5 de setembro de 2017. O
Sindicato está enviando com
antecedência cartas aos trabalhadores, avisando da data e hora
da audiência com a presença do
advogado. O Sindicato convoca
os trabalhadores que foram prejudicados, a comparecer ao setor
jurídico do Sindicato de segunda
a sexta feira, das 9h às 17h, com
a carteira de trabalho (contrato de
trabalho) e identidade com foto.
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1988 está vedada a redução
de salários e benefícios, sem
a concordância do sindicato
que representa os empregados.
A JS reconheceu o erro e
informou que aplicou o reajuste
de 5,5% (cinco e meio por cento)
em cima do tíquete, passando
de R$ 22,00 para R$ 23,21,
retroativo a fevereiro de 2017.

Em 7 meses 4 mil
demissões
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EDITORIAL

SINDAUT contra
o fim da CLT
O governo Temer conseguiu aprovar na Câmara, dia 26 de abril, a reforma Trabalhista, que altera 117, dos
900 artigos da CLT. As modificações
são necessárias segundo o governo para adequar o conjunto de leis instituído pelo presidente Vargas em 1943, à
modernização exigida pelo mercado de
trabalho.
A proposta, além de introduzir o
trabalho intermitente, permite que a negociação entre empresas e trabalhadores prevaleça sobre a lei em pontos como parcelamento das férias, jornada de
trabalho de até 12 horas diárias, plano
de cargos e salários, banco de horas e
trabalho remoto. Também retira a exigência de os sindicatos homologarem a
rescisão contratual no caso de demissão e torna a contribuição sindical optativa.
A contribuição sindical corresponde a um dia de salário ao ano de todos
os trabalhadores com carteira assinada,
descontada no mês de março. Com estes recursos o sindicato tem condições
de contratar advogados e outros profissionais que auxiliam a entidade em
uma negociação ou nos dissídios na
Justiça do Trabalho.
Quanto à reforma da Previdência, o
governo justifica ser necessária em razão dos crescentes déficits que apresenta, colocando em risco o pagamento do
benefício para as futuras gerações. Na
realidade a Previdência não tem déficit, mas superávits, que são escondidos
para justificar as mudanças nas regras
das aposentadorias que serão profundamente prejudiciais à população.
O SINDAUT é contra as reformas
do governo atual por serem lesivas aos
direitos dos trabalhadores e significarem na prática o fim da CLT. Participou
junto à Nova Central Sindical, a qual
é filiado e às demais centrais, da greve
geral do dia 28 de abril e da Marcha a
Brasília, dia 24 de maio.
A forte mobilização dos trabalhadores mostra que estão descontentes com
o atual governo cada vez mais enfraquecido com as delações da JBS, sem
condições, portanto, de alterar a Constituição de 1988 para retirar direitos
conquistados.

Leader: Mais 415 Trabalhadores vão receber

O SINDAUT ingressou com ação coletiva na Justiça
Trabalhista contra a Cia Leader Promoção de Vendas para
receber a diferença do tíquete refeição que a empresa pagava abaixo do previsto na Convenção Coletiva da categoria.
Desde 2010 a Leader pagava apenas R$ 6, enquanto o valor
do tíquete refeição / alimentação em 2016 foi de R$ 18 p/dia
e em 2017 de R$ 19,50.
O SINDAUT ganhou a ação que beneficiou 993 trabalhadores que já estão recebendo as verbas alimentares corrigidas com juros e correção monetária. Até agora 578 trabalhadores já receberam, faltando ainda 415, num montante
pago de R$ 282.193,00.

O Sindicato pede que os trabalhadores da Leader que
não tomaram conhecimento dos pagamentos atualizados do
auxílio refeição compareçam ao Sindicato para reaver seus
direitos. No Site do SINDAUT www.sindaut.org.br há um
formulário específico que deve ser preenchido e enviado para o e-mail sindaut.leader.pagamento@gmail.com, anexando cópias da carteira de trabalho e das páginas da filiação e
do contrato de trabalho com a Leader.

Quem não recebeu, venha receber
Duas trabalhadoras da empresa, que atuavam como
“atendentes comercial júnior” vieram dia 22 de fevereiro ao
Sindicato para receber as diferenças a que têm direito. Ellem Lourenço e Priscila do Carmo, emocionadas, agradeceram ao SINDAUT e disseram ao presidente Bandeira que o
dinheiro extra veio a calhar em tempo de crise. Ambas, receberam os valores ajustados em mais de 100%. O dinheiro
está sendo depositado pelo Sindicato nas contas dos empregados. Mais de 50% já receberam.

(E) Bandeira, Ellem Lourenço e Priscila do Carmo

SINDAUT: MP ASSEGURA REAJUSTE

O escritório Pipek Advogados não
cumpria a Convenção Coletiva de Trabalho, alegando não ter negociação com
o SINDAUT. Uma denúncia acionou o
Ministério Público do Trabalho que abriu
inquérito civil para apurar as circunstâncias do não cumprimento do acordo. O
SINDAUT foi chamado ao MPT e o advogado do sindicato, Dr. José Agripino
informou à procuradoria que 90% dos
escritórios de advocacia seguem a Convenção Coletiva do SINDAUT, aplicando os percentuais de reajuste aos trabalhadores administrativos.
Na audiência com O MPT, os representantes do escritório explicaram que
embora não tenha sido concluída a for-

malização da CCT entre o SINDAUT e
o SINSA (sindicato patronal), resolveram
conceder reajuste de 10,97%, em razão
do compromisso assumido com a procuradora do Trabalho, Luciana Tostes Guadalupe. O reajuste tem o mesmo percentual aplicado ao advogado empregado e
previsto na Convenção assinada entre o
SINSA e o SAERJ – Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro.
MP pede negociação com
o SINSA
Para que todos os trabalhadores em escritórios de advocacia tivessem seus reajustes respeitados, o MPT pediu ao Sin-

dicato que negociasse os reajustes com
o Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro - SINSA.
Foi marcada reunião com o SINSA
e este apresentou proposta de reajuste
zero, considerada absurda por todos os
diretores do Sindicato. Colocada em votação em assembléia, a proposta foi rejeitada por unanimidade. Até que novas
reuniões não ocorram para debater o reajuste da categoria todos os escritórios
de advocacia devem reajustar os salários e benefícios pela Convenção Coletiva do SINDAUT.

SINDAUT visita empresas e distribui jornal

A equipe do SINDAUT – Berenaldo Lopes, Geordane de Souza, Bruno Maciel e Maria Helena visitou várias empresas (cerca de 300) nos últimos quatro meses, ouvindo os trabalhadores, distribuindo o jornal da
categoria e se colocando à disposição para os que tiverem reclamação
trabalhista. Entre as empresas visitadas destacam-se: Seres Serviço de
Recrutamento e Seleção, Bureau Veritas do Brasil, Instituto Dannemann
Siemsen, IBOPE Mídia Ltda, Dannemann Meio Ambiente Consultores
Ltda, IBOPE Inteligência, Pesquisa e Consultoria, SEBRAE – Serviço
de Apoio ao Micro Empresário, Prumo Logística, Innolab do Brasil Ltda,
Accenture do Brasil Ltda, Teledata Informações e Tecnologia AS, Ernest
& Young. O SINDAUT esteve também no Centro Empresarial Senado,
onde fica a Petrobrás. Lá o jornal do SINDAUT foi entregue aos trabalhadores terceirizados que prestam serviços à estatal.
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ASSEMBLÉIAS APROVAM ACORDOS
Reajuste salarial aprovado pelos
trabalhadores da EBX

Trabalhadores da EBX Holding aprovaram em
assembléia dia 5/12/2017, por unanimidade,

a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho.
Aprovaram reajuste de 9,80% para quem ganha até R$ 3.000,00; 8,2% aos que recebem
de R$ 3.000,01 a R$ 6.000; 7,84% para os que
estão na faixa de R$ 6.000,01 a R$ 9.000,00;
6,86% para quem recebe de R$ 9 .000,01 a R$
12.000,00; 5,88% aos que ganham R$ 12.000,01
a R$ 15.000,00 e 4,90% para os que estão acima
de R$15.000,01. Ficou assegurado o anuênio de
1% sobre os salários até R$ 1.729,35. Receberão
de auxilio alimentação mensal R$ 451,25 e de
refeição R$ 806,33, com desconto de no máximo
R$ 1,21. A empresa conta com 20 trabalhadores
e estiveram na assembléia 14.

Ferroport Logística dá reajuste acima
da inflação: 6%
Por 3 votos a 2, foi aprovado em assembléia
dia 26/12/2016, a proposta de Acordo Coletivo de
Trabalho. Os trabalhadores aprovaram além do
reajuste salarial de 6%, os reajustes de 9, 62%
no vale refeição que passou para R$ 35,90 por
dia e de 18,70% no auxílio alimentação que foi
para R$ 635,00 por mês. Aprovaram ainda o
reajuste de 13% no auxilio creche passando para
R$ 600,00 por mês para os (as) empregados (as)
desde o nascimento até 3 anos e 11 meses. Compareceram todos os 5 trabalhadores da empresa

Trabalhadores da Ernst Young
renovam escala de serviço

Na assembléia dia 27 de março, os trabalhadores da Empresa Ernst Young Assessoria

Empresarial aprovaram Acordo Coletivo de
Trabalho, adotando a escala 12 X 12. A cláusula determina que o trabalho dos embarcados
(Offshore) será feito em jornada de 12 horas de
trabalho por 12 de descanso, com uma hora de
intervalo para repouso e alimentação. Prevê
ainda que, a cada 14 horas de trabalho ininterrupto em plataformas marítimas ou navios, o
empregado terá 14 dias de folga em terra. As
demais cláusulas foram discutidas e o acordo
aprovado por aclamação, pelos 45 trabalhadores presentes à assembléia. A empresa presta
serviço à Petrobrás e possui 720 trabalhadores.

Empresa E-XYON aprova proposta
de Banco de Horas
Na assembléia dia 16 de fevereiro, os trabalhadores da empresa E – XYON Tecnologia
e Informação LTDA, aprovaram por 44 votos a
favor contra 2, a proposta de Banco de Horas
proposta pelo SINDAUT: a cada uma hora a
mais de trabalho, o empregado tem direito a uma
hora e meia. Essas horas serão compensadas ou
pagas sempre que atingirem o prazo de 30 dias,
sendo vedado o acúmulo de saldo existente. As
horas extraordinárias aos sábados, domingos e
feriados serão pagas com adicional de 100%, não
integrando o Banco de Horas.

Banco de Horas com 50% aprovado pelos
trabalhadores da Loreal

Trabalhadores da Loreal em assembléia no SINDAUT

Os 48 trabalhadores da Empresa Loreal Brasil Pesquisa e Inovação Ltda, em
assembléia dia 31 de janeiro aprovaram em
votação secreta, por unanimidade, a proposta de Banco de Horas do Sindicato: Nas
duas horas excedentes da jornada diária, a

primeira será paga como hora extra, acrescida do percentual de 50% e a segunda irá
para crédito de Banco de Horas. A vigência
do acordo será para o período de 01/01/2017
até 31/12/2017. São 110 empregados na
divisão de Pesquisa e Inovação.

Management concede compensação
horária de 1:30
Dia 5 de janeiro, os trabalhadores da empresa Manegement Science Ltda aprovaram,
pela primeira vez, a contraproposta de Banco
de Horas do SINDAUT, como segue: cada 1
hora trabalhada, além da jornada diária de 8
horas, será equivalente a 1 hora e 30 minutos

a ser compensada. No final do prazo de seis
meses essas horas excedentes serão pagas em
dinheiro ou em folgas a serem acertadas com a
empresa. A vigência do Acordo Coletivo vai de
janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Participaram
da assembléia 5 trabalhadores.

Aprovado Banco de Horas proposto
pelo SINDAUT
Com a presença de 7 trabalhadores do escritório Rotenberg e Boscoli advogados, que tem
11 funcionários, foi aprovada em assembléia dia
29/12/2016, a proposta do Sindicato de Banco de

Horas, em que cada hora trabalhada será equivalente a 1 hora e 36 minutos a ser compensada.
A proposta do Sindicato foi aprovada por 6 votos
a favor e 1 abstenção.

Banco de Horas: contraproposta
do SINDAUT aprovada com 50%

Trabalhadores da empresa CGG Brasil
Participações LTDA aprovaram, dia 20/12/2017,
por unanimidade, a contraproposta de Banco de
Horas do Sindicato: das duas horas excedentes

da jornada diária, a primeira vai para crédito no
Banco de Horas e a segunda paga com acréscimo
de 50% sobre a hora normal. A empresa tem 39
empregados e compareceram 33 trabalhadores.

EMGEPRON: ASSEMBLEIA APROVA ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Foi aprovado pela maioria dos empregados
da Emgepron o Acordo Coletivo de Trabalho
com validade de 1º de janeiro de 2017 a 31 de
dezembro de 2017. A assembléia foi no dia
19 de maio na sede do sindicato, no Centro,
e na sub sede de Campo Grande. Pelo acordo
a empresa reajustará os salários em 8%. Este
ano a empresa pagará excepcionalmente, em
única parcela, um valor indenizatório de R$
900,00. (abono salarial). Para saber o acordo
na íntegra acesse www.sindaut.org.br
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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.

Ação Sindical

SINDAUT: R$ 95 mil de verbas rescisórias
Nos últimos seis meses, o Sindicato ganhou ações na Justiça do Trabalho em benefício dos trabalhadores, assegurando R$
95 mil em verbas rescisórias. De dezembro
a maio o SINDAUT fez 437 atendimentos,
recebendo as mais variadas reclamações encaminhadas ao Departamento Jurídico para as soluções cabíveis. Foram distribuídos
109 processos à Justiça Trabalhista, feitas
93 audiências no TRT/RJ, além de 109 correspondências enviadas aos trabalhadores.
Trabalhador L.A.P.M ganhou mais
de R$ 56 mil na Justiça – Dispensado
da empresa ILOS Consultoria LTDA, o trabalhador L.A.P.M não recebeu as verbas da
rescisão contratual. Procurou o SINDAUT
e ingressou na Justiça. Como a empresa não
pagou nada na hora da demissão, o Jurídico do Sindicato além das verbas rescisórias
com juros e correção monetária, também ingressou com danos morais em favor do empregado. Somando todas as verbas devidas
como aviso prévio, 13º salário de 2014, 13º
salário proporcional de 2015, férias inte-

grais, férias proporcionais, auxílio refeição
e multas, o valor estipulado pelo juiz foi de
R$ 56. 352, 72 depositado em sua conta na
Caixa Econômica Federal.
Trabalhadora recebeu R$ 23 mil,
através do SINDAUT – C.C.F. conseguiu
receber a quantia de R$ 23. 521, 39 referente às verbas rescisórias que a firma CC&MG
Análise de Cadastro LTDA ficou lhe devendo quando a dispensou sem pagar corretamente o salário. A empresa não pagou o aviso prévio indenizado, décimo terceiro proporcional, auxílio alimentação, comissões,
e mais o dano moral que o Sindicato conseguiu na Justiça do Trabalho. A juíza Flávia
Alves Mendonça, da 57ª vara Trabalhista,
mandou depositar todas as verbas na conta
da trabalhadora.
Porteiro demitido por empresa recebeu R$ 10 mil – G.N.A trabalhou na empresa Vison Prestadora de Serviços LTDA e
foi demitido sob a alegação que havia dormido em serviço. O juiz do Trabalho, Marco

Antonio Mattos de Lemos da 38ª Vara Trabalhista, entendeu que apesar de ter cometido uma falta, não cabe à empresa a punição
máxima de demissão por justa causa. O Jurídico do Sindicato não só conseguiu retirar
a justa causa como também reverteu a demissão injusta numa indenização trabalhista no valor de R$ 10 mil, referente a aviso
prévio, férias vencidas e proporcionais mais
1/3 e décimo terceiro proporcional.
Empresa demite e terá que pagar
mais de R$ 6 mil – A trabalhadora V.A.I.
foi demitida da empresa Simetria Serviços
Empresarias sem receber as verbas rescisórias – salário do mês, 13º proporcional, férias, entre outros. Procurou o Jurídico do
SINDAUT que entrou com reclamação trabalhista e na 54ª Vara do Trabalho as partes
entraram em acordo para o pagamento dos
débitos trabalhistas. A empresa começou a
regularizar sua dívida com a empregada fazendo o pagamento em seis parcelas mensais de R$ 6.500,00.

• Desconto de 30% para consultas oftalOs 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.

•

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.

•

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.

•

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

•

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.

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

Mais informações, acesse www.sindaut.org.br

Crise: Demissões passam de
4 mil em sete meses

Entre novembro de 2016 e maio de 2017,
o SINDAUT registrou 4.090 dispensas nas
empresas cadastradas no Sindicato. Com a
crise econômica as empresas estão dispensando trabalhadores para economizar custos
e não estão abrindo novos postos de trabalho.
De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do
Trabalho, de cada 100 brasileiros que perderam o emprego de carteira assinada no primeiro trimestre deste ano, 81 são do Estado
do Rio.
Foi o caso de Marcela Lima, promotora
de vendas da empresa Spot Marketing Promocional Ltda, que foi demitida e está com

muita dificuldade para agendar o recebimento
do seguro desemprego. Segundo ela, o agendamento pelo site está sempre indisponível e
por telefone nunca atendem. O motivo de sua
demissão foi o corte de gastos da empresa,
que no mês de abril fez 19 dispensas.
Entre as empresas que mais demitiram,
estão: Pop Trade Marketing: 76; Accenture
do Brasil: 68; VinKing Suporte: 66; Ernest
& Young: 65; Empresa Olímpica Municipal:
52; ISS Manutenção e Serv: 41; Cia Leader:
39; Infotec Consultoria: 33; Dux Participações e Negócios: 25; Infralink Serv. Infra Estrutura: 25; Bureau Veritas: 25; Terra Tavares
Soc. Advogados: 23; Fast One Sistemas: 20;
e Spot Marketing: 19.

SINDAUT reintegra e indeniza
gestante em 34 mil
A assistente administrativo M.S.G trabalhou por dois anos no Pátio Legal pela empresa Cevera – Prestadora de Serviços em Veículos LTDA – sendo dispensada sem justa causa, em outubro de 2016. Em seguida soube que
estava grávida. Entrou em contato com o Sindicato já que sendo gestante tem estabilidade
provisória assegurada na Convenção Coletiva
e na CLT.
Ao ser demitida ficou sem o plano de saúde e atualizações salariais. O Jurídico do SINDAUT conseguiu sua reintegração e indenização trabalhista no valor de R$ 34 mil, referente ao período de estabilidade. A decisão foi do
juiz José Mateus Romano, da 82ª Vara do Trabalho. Reintegrada em fevereiro, a funcionária
recebeu em março toda a remuneração vencida entre novembro e janeiro deste ano, mais a
verba indenizatória. Também foi restabelecido o plano de saúde válido até janeiro de 2018.

M.S.G ficou muito satisfeita com o atendimento: “Assim que fui dispensada e soube da
gravidez procurei orientação do Sindicato. Fui
muito bem atendida pela Diretora Maria Alves e
pelo advogado, Dr.José Agripino. Os dois entraram imediatamente em contato com a empresa,
informando que eu estava em estabilidade provisória e não poderia ser demitida. O jurídico
resolveu todo o problema e sou muito grata ao
Sindicato.”

LUTA
O
E AÇÃ

Vamos manter
nossa união

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

SINDAUT: Balcão
de emprego para
os trabalhadores
O Sindicato oferece Balcão de
Empregos aos trabalhadores para
nova colocação no mercado de trabalho. Após a homologação os interessados podem se candidatar às
vagas disponíveis que também são
postadas no site e no Facebook do
SINDAUT RJ – facebook.com/sindaut – para maior divulgação.
Andréia Gama, por exemplo,
foi desligada do seu último emprego e por indicação de um amigo
entrou em contato com o Balcão de
Empregos do SINDAUT. Em menos de um mês conseguiu trabalho
na empresa Iron Mountain. Apesar
da crise, 70% dos currículos recebidos, são aproveitados.
O Balcão de Empregos funciona na Rua André Cavalcanti nº
128, Centro, de 2ª à 6ª feira, das 8h
às 17h. Mais informações pelo telefone: 3077-2700
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