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Sindaut cria Balcão 
de Empregos 

Alta rotatividade prejudica 
crescimento econômico 

Trabalhador da Ceasa 
ganha mais de R$ 57 mil 

Pela regulamentação 
da terceirização  

Trabalhadores da  CEASA ganham ação Marcha dos trabalhadores em São 
Paulo: luta por ampliação de direitos

Negociações não resolvidas impedem a Convenção Coletiva
As negociações entre o Sindicato das Empresas e o Sin-

dicato dos Empregados de Agentes Autônomos no Comércio 
- SINDAUT/RJ começaram em janeiro deste ano, entretanto, 
não houve avanço e nem entendimento para a assinatura da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015, cuja data base é 
fevereiro.

O impasse entre as duas partes aconteceu quando os em-
presários se recusaram a reajustar o salário em 10%, concor-
dando com apenas 6,5%. Não houve concordância também com 
relação ao tíquete refeição quando na pauta de reivindicações o 
SINDAUT pediu R$ 15,00 com desconto de 10% para o traba-
lhador.  O Sindicato das Empresas concordou em dar apenas 
R$ 12, 00, mantendo o desconto de 20% do auxílio alimentação. 
Outra discordância se deu com a proposta dos empresários que 
permite que as empresas reduzam a carga horária com a di-
minuição do salário, que pode ficar bem menor que o piso da 
categoria.

Segundo Fernando Bandeira, Presidente do SINDAUT, a 
proposta foi rechaçada pela categoria em assembléia. “Leva-
mos todas as propostas dos patrões à categoria que rejeitou por 
unanimidade a redução da jornada de trabalho com redução de 
salário. Nosso sindicato é filiado à Nova Central Sindical que 
tem como bandeira de luta a redução da jornada de trabalho 
sem redução de salário. Não podemos aceitar que o trabalha-
dor ganhe menos que o salário mínimo regional e o piso da 
categoria” – conta o sindicalista.

O piso salarial proposto para os trabalhadores com carga 
horária de 44 horas semanais foi aceito pelo patronato e ficou 

As seis principais cen-
trais sindicais do país, en-
tre as quais a Nova Cen-
tral Sindical dos Trabalha-
dores, à qual o SINDAUT 
é filiado,  realizaram dia 9 
de abril em São Paulo a 8ª 
Marcha da Classe Traba-
lhadora. O objetivo do ato 
foi chamar a atenção do go-
verno para a pauta de rei-
vindicações dos trabalha-
dores, que está parada no 
Congresso Nacional.  Cons-
ta na pauta série de reivin-
dicações entre as quais a 
manutenção da política de 
valorização do salário míni-
mo, o fim do fator previden-
ciário, a redução da jorna-
da de trabalho para 40 ho-

No dia 25/07 houve reu-
nião no Sindicato com fun-
cionários da CEASA que 
através do SINDAUT ga-
nharam ação impetrada em 
1996 pouco tempo após a 
implantação do Plano Real. 

No período que prece-
deu a implantação do Pla-
no, na fase de transição, o 
governo instituiu por medi-
da provisória as URVs, que 
prejudicaram muitos tra-
balhadores, pois houve per-
das salariais decorrentes 
da mudança do Cruzeiro 
Real para a Unidade Real 
de Valor (URV), em 1994.  

No caso da Ceasa, eram 
389 trabalhadores que ti-
nham diferença salarial a 
receber. Do grupo original, 
283 ganharam os valores 
em decorrência da ação 

assim: R$ 875,80 para os empregados que exerçam funções de 
contínuos, faxineiros, agentes de portaria, auxiliar de serviços 
gerais e assemelhados; e R$ 910, 40 para as demais funções 
administrativas: assistente administrativo, vendas, profissio-
nais em geral, não enquadrados no item anterior. Outro ponto 
acordado entre as partes foi o plano de saúde para os empre-
gados das empresas que tenham mais de 200 empregados, 
com desconto no contracheque do funcionário de apenas 20%, 
ficando as empresas responsáveis pelo pagamento dos 80% 
restantes. As demais cláusulas sociais contidas na Convenção 
passada também foram mantidas pelo patronato.

Divergências entre patrão e empregados impedem a Convenção
A pauta entregue ao sindicato patronal teve outros pontos 

divergentes além do percentual de reajuste salarial e do auxí-
lio alimentação. O Sindicato pede reajuste da gratificação de 
Quebra de Caixa dos atuais R$ 110 p/mês para R$ 140 men-
sais aos funcionários que trabalham na tesouraria, assim como 
o anuênio de 1% sobre os salários até R$ 1.300 por cada ano 
de serviço prestado à mesma empresa. Porém, os patrões só 
querem pagar essa gratificação de 1% até R$ 1.000 de salário. 

Outra divergência encontra-se no auxílio creche para as 
empregadas com filhos até 12 meses de idade. Enquanto o Sin-
dicato dos obreiros quer o valor de R$ 150, a título de gastos 
efetivamente comprovados o sindicato patronal propõe o auxí-
lio pré-escolar de R$ 140 para as funcionárias que têm filhos 
em creche.

O SINDAUT avisa aos trabalhadores que enquanto não 
houver a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho tam-
bém não haverá o desconto da contribuição negocial (assisten-
cial) que ocorrem todos os anos no prazo máximo de dez dias 
corridos após o registro da convenção na Superintendência 
Regional do Trabalho.

Para não prejudicar ainda mais os trabalhadores, o Sindi-
cato está chamando as empresas para fechar Acordo Coletivo 
em separado, visando assegurar os direitos dos empregados 
de Agentes Autônomos do Comércio até fevereiro de 2015. O 
modelo da proposta de Acordo Coletivo com as empresas está 
à disposição no Sindaut.

impetrada pelo Sindicato. 
Outros 106 acharam que 
a ação estava demorando 
muito e deram procuração 
para um advogado rece-
ber a diferença. Com isso 
tiveram que pagar 30% do 
valor que receberam na 
Justiça. O total ganho pe-

los trabalhadores foi de R$ 
112. 447, 55. No entanto, 
cada trabalhador recebeu 
valores diferenciados, que 
variam de R$ 170.00 a R$ 
3.000, de acordo com os sa-
lários de cada um na época, 
sem pagar nada ao Sindi-
cato. 

Ceasa - Sindicato consegue diferença salarial da URV para 283

Não houve acordo na última reunião entre o Sindaut e o 
sindicato patronal

Diretores do Sindicato na marcha dos trabalhadores
ras semanais sem redução 
de salários, um marco regu-
latório para a terceirização, 
entre outras.

Segundo Maria Alves, di-
retora do Sindicato, somente 
com a união das centrais e a 

força dos trabalhadores es-
sas propostas poderão ser 
aprovadas no Congresso, 
para que mais direitos se-
jam assegurados aos traba-
lhadores melhorando sua 
qualidade de vida. 
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EDITORIAL

Neste ano ocorrem eleições gerais 
que vão renovar o Congresso Nacio-
nal, as Câmaras estaduais de todo o pa-
ís e também os executivos nacional e es-
taduais. Nota-se que há muita descren-
ça, desmotivação e faltando pouco tem-
po para o pleito não vemos engajamen-
to maior do povo no processo. As causas 
devem ser buscadas nos muitos escânda-
los envolvendo políticos, na falência do 
sistema partidário, na política tradicional 
do clientelismo, do “é dando que se re-
cebe” que é feita em nosso país não só 
pelos partidos conservadores, como tam-
bém pelo atual governo. 

Para restabelecer a boa prática polí-
tica urge ser feita a reforma política para 
acabar com a reeleição que é prejudicial 
à democracia já que os governantes com 
acesso à maquina administrativa já lar-
gam na frente, difi cultando a competição. 
É necessário também afastar o poder eco-
nômico nas eleições, introduzir o fi nan-
ciamento público das campanhas, a divi-
são eqüitativa do tempo destinado à pro-
paganda eleitoral gratuita, a livre organi-
zação partidária e mecanismos efi cien-
tes de participação popular. Exemplos de 
mobilizações populares que deram certo 
foram as que culminaram com a aprova-
ção da Lei da Ficha Limpa, de iniciativa 
popular, apesar dos muitos fi chas sujas 
que estão concorrendo, assim como do 
voto aberto em processos de cassação de 
parlamentares no Congresso Nacional. 

Já as manifestações populares que le-
varam às ruas milhares de pessoas em 
2013 reivindicando melhores serviços 
públicos de educação, saúde, segurança 
pública e mobilidade urbana somadas às 
marchas dos trabalhadores das centrais 
sindicais pedindo a diminuição da jor-
nada de trabalho para 40 horas sem di-
minuição dos salários, extinção do fator 
previdenciário assim como a política de 
valorização do salário mínimo e recom-
posição dos ganhos dos aposentados, não 
foram atendidas até hoje.

Após um ano das grandes mobiliza-
ções populares não atendidas dá para en-
tender o descrédito do povo em relação 
aos políticos que continuam praticando 
atos de corrupção e não viabilizam a tão 
necessária reforma política porque se fo-
rem nesta direção estarão legislando con-
tra os próprios interesses, e isto não fa-
rão. 

Vamos aguardar o pleito, esperan-
do que todos votem com consciência pa-
ra termos um congresso renovado, com 
políticos sérios e éticos, assim como go-
vernantes bem intencionados em todas as 
instâncias. 

Sindaut criou Balcão de Empregos
O Povo quer

 eleições limpas
A direção do Sindicato preocupada com a alta rotatividade dos 

trabalhadores (demissões e contratações) implementou o balcão 
de empregos que tem como principal função o cadastramento de 
currículos e encaminhamento para as empresas.

Coordenado pelos diretores do Sindicato e administrado 
pelas funcionárias Márcia Silveira e Elisabete Silva, o Balcão de 
Empregos funciona de segunda à sexta feira das 8:30 às 12:00 h 
e das 13:00 às 17:00 h.

O serviço é gratuito. Segundo o presidente do Sindicato, Fer-
nando Bandeira “é importante incentivar principalmente os jovens 
que não estão no mercado de trabalho para que não desistam de 
procurar uma vaga e também os que estão temporariamente fora 
do mercado de trabalho”.

Em menos de um ano de funcionamento mais de 580 currículos 
foram encaminhados às empresas com 70% de aproveitamento.

De acordo com Márcia Silveira há uma demanda maior para 
recepcionistas, office boys, profissionais de recursos humanos e 
departamento de pessoal, copeiros (as), assistentes financeiros e 
auxiliares administrativos. Márcia destaca que as empresas têm 

O Sindicato registrou em um ano – de setembro de 2013 a 
setembro de 2014 – 12. 0484 demissões e pedidos de demissão 
que foram homologados no Sindaut. Os funcionários do Sindi-
cato estão aptos a conferir os cálculos das rescisões contratuais 
dos funcionários demitidos e pedir que as empresas corrijam 
eventuais erros. Caso haja necessidade de ingressar com ação 
trabalhista, os homologadores encaminharão ao setor jurídi-
co que orientará o passo a passo da ação. A homologação da 

Nos últimos 10 anos aumentou a rotatividade no merca-
do de trabalho. Atualmente cerca de 64% dos trabalhadores 
com carteira assinada trocam de emprego em apenas um ano.

Este cenário se dá por duas condições. A primeira é 
porque não existe mais o medo de pedir demissão, uma vez 
que ficou mais fácil encontrar outro emprego, mesmo sendo 
de baixa formação educacional. O segundo ponto é que ficou 
mais fácil ter acesso ao seguro desemprego e abono salarial 
que favorecem ganhos de curto prazo, quando o trabalhador 
completa seis meses de casa. 

Mais de 12 mil homologações em 12 meses

Alta rotatividade no trabalho prejudica crescimento econômico
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Trabalhador recebe orientações no Balcão de Empregos

A funcionária Antonézia (E) confere cálculos das rescisões contratuais

preferência por profissionais que tenham noção de informática 
(Word, Excel) e que tenham ensino médio completo ou que estejam 
cursando o ensino superior 

Esses benefícios fazem com que o trabalhador se acomode, 
não procurando outro emprego de imediato, o que faz com 
que a rotatividade no Brasil permaneça em nível muito alto. 
Esta tendência contribuiu para a queda da produtividade do 
trabalho e o conseqüente baixo crescimento econômico.

De acordo com especialistas, para evitar o entra e sai no 
mercado de trabalho é preciso endurecer a legislação para que 
as empresas não desliguem o trabalhador sem justa causa e, 
o mais importante, as empresas aumentem os investimentos 
com o trabalhador para melhorar sua qualificação.

rescisão do contrato de trabalho é feita sem ônus para o traba-
lhador e a empresa, devendo ser agendada com antecedência 
mínima de sete dias. Mais informações nos Tels: 2242-1339 
ou 2242-1193

Neste período as empresas que mais homologaram foram: 
SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

p p q g

PESSOAL (336); ACCENTURE DO BRASIL LTDA (233); 
ESCRITÓRIO DE ADVOGADOSA URY SILVA E MORAES 

( ); ( );

SS (107); CUSHMAN E WAKEFILD CONSULTORIA IMO-
BILIÁRIA (100); BUREAU VERITAS DO BRASIL (91); PAR-

( );

CERIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (82); CAFÉ 
( ); ( );

EXPRESSO (72); RENAC RECUP NACIONAL DE CREDITO 
LTDA (75); MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVI-
ÇOS LTDA (50). 

Em Campo Grande, o Sindicato mantém uma subsede 
para atender os trabalhadores da Zona Oeste – Rua Albertina 
nº 70 (Próximo da estação de trem). O atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 11:30h e das 14h às 17:30h. O telefone 
de contato é 3936-4741.

Conferir no site do SINDAUT os documentos necessários 
para homologação: www.sindaut.org.br  

Para fazer agendamento do seguro desemprego acesse: 
saa.mte.gov.br    
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Em um ano Sindicato atendeu 1.047 trabalhadores

ACM: Desconto de 50% para 
sócios do Sindaut do Rio

O convênio entre o SINDAUT e a Associa-
ção Cristã de Moços do Brasil – ACM, na Rua 
da Lapa nº 86, continua vigorando em 2014. O 
Sindicato oferece desconto de 50% aos associados 
e seus dependentes, que podem fazer ginástica, 
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 e 59 anos, 

De julho a dezembro de 2013 o SINDAUT prestou atendimento gratuito a 366 traba-
lhadores que vieram ao Sindicato fazer reclamações trabalhistas. Já este ano, no período 
de janeiro a julho de 2014 foram 681 trabalhadores que utilizaram o departamento jurí-
dico para terem seus direitos resguardados na Justiça do Trabalho. No total foram 1.047 
pessoas atendidas, tendo havido neste período 186 audiências no TRT, 102 processos 
distribuídos e 244 correspondências enviadas aos reclamantes. 

O SINDAUT mantém assessoria jurídica com a estrutura necessária para auxiliar 
os trabalhadores e atender a categoria com problemas na área trabalhista no intuito de 

O funcionário da CEASA, JLS, teve reconheci-
do o direito de receber as gratificações por função 
exercida há mais de dez anos que haviam sido supri-
midas desde março de 2003. O jurídico do Sindicato 

Foi procedente a ação do empregado JPN para 
receber os salários de março e abril de 2010, vale 
transporte de agosto de 2009 a fevereiro de 2011, 
férias de 2007 a 2011 em dobro, acrescidas de 1/3. 
Também houve correção do reajuste de fevereiro 

O escritório de advocacia AP&NV advogados não 
depositava corretamente o FGTS da funcionária RG, 

O trabalhador EH conseguiu através do Sindi-
cato na ação iniciada em 2009 o direito à retificação 
na CTPS da função de “empacotador” para “Caixa”, 
sendo concedido a ele o adicional de quebra de caixa. 

gTrabalhador da CEASA ganha R$ 57.045,70

GLOBAL IMAGE paga R$ 20 mil 
a título de férias atrasadas, 13º e FGTS

Escritório de advocacia obrigado a pagar R$ 12.000,00

Caixa da SENDAS consegue retificação na carteira e verbas de R$ 10 mil

Associados e dependentes têm desconto na ACM

Trabalhador sendo atendido pelo juridico do SINDAUT

JURÍDICO DO SINDAUT

AÇÃO SINDICAL

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. 

Cuidar da saúde física e mental pela metade 
do preço numa das associações mais equipadas 
do Rio, é um motivo a mais para se associar ao 
SINDAUT. 

Os interessados podem pegar o encaminha-
mento na Rua André Cavalcanti, nº 128 - Centro.

beneficiar o trabalhador e punir as empresas que desrespeitam as leis. Neste período o 
SINDAUT ganhou causas importantes que somadas chegam ao valor de R$ 167.726,00, 
sem contar R$ 112. 447 da ação contra a Ceasa

O Departamento Jurídico do Sindicato funciona de 8h às 12h e das 13h às 17h, de 2ª 
à 6ª feira na Rua André Cavalcante 128, Bairro de Fátima, orientando e defendendo os 
trabalhadores, na busca por seus direitos. O atendimento é gratuito e feito pessoalmente. 
O Sindicato orienta os trabalhadores a trazer os documentos: CTPS, contrato de trabalho 
ou qualquer documento que prove a perda de direito. 

conseguiu reverter a prescrição, conquistando o tra-
balhador o direito de receber as diferenças salariais 
incluídos todos os direitos trabalhistas, num total 
de R$ 57. 045,70

de 2011 com multas previstas nos Arts 467 e 477 
da CLT, além da integralidade dos pagamentos do 
FGTS. Por fim o funcionário conseguiu seus direitos 
resguardados e um montante de atrasados de R$ 
20.000,00, recebendo as dívidas trabalhistas.

além de anotar de forma incorreta sua demissão na 
CTPS. Houve a composição de acordo judicial entre 

as partes, devidamente homologado por sentença
judicial, recebendo a funcionária o valor de R$ 12 mil.

Foram concedidas também todas as verbas rescisó-
rias, assim como as multas previstas nos Arts. 477 
e 467 da CLT. Com isso o trabalhador recebeu da 
empresa o valor de R$ 10.832,08.

Se sua empresa não cumpre com as obrigações 
trabalhistas, compareça ao Sindicato ou ligue 2242-
1339 e 2242-1193 para que seus direitos sejam 
respeitados.
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O QUE O SINDICATO 
OFERECE A VOCÊ

Vamos manter
nossa união
SINDICATO DOS

 EMPREGADOS DE 
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ

Tel.: 2242-1193 / 2242-1339 IM
PR
E
SS
O

LUTA
E AÇÃO

Diversos malefícios ao ser humano são 
causados pelo hábito de fumar.  Pesquisas 
indicam que quase 50 doenças diferentes, 
principalmente cardiovasculares, cânce-
res e doenças respiratórias são causadas 
pelo fumo. Dos seis tipos de câncer com 
maior índice de mortalidade no Brasil, 
pulmão, esôfago e colo do útero, metade 
tem o cigarro como um de seus fatores de 
risco. E a causa disso são as 4.700 subs-
tâncias tóxicas inaladas a cada tragada.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde o tabagismo é hoje a principal cau-
sa de morte evitável. Mesmo com todas as 
ações contra o fumo, cerca de um terço da 
população mundial adulta é fumante, ou 

O SINDAUT se posiciona claramente 
ccontra o projeto de lei 4330/04 propos-
tto pelo empresário e Deputado Federal 
SSandro Mabel (PL/GO) por entender que 
pprecariza a relação de trabalho e amea-
çça direitos já conquistados na CLT.  O 
pprojeto pretende expandir ainda mais 
aa terceirização no país com o principal 
oobjetivo de enxugar e descentralizar a 
ccadeia produtiva proporcionando lucros 
mmaiores às empresas. Além do mais di-
llui a responsabilidade do empregador, 
aacaba com a identidade das categorias 
pprofissionais, ameaça direitos conso-
llidados na Constituição (art. 7º) e na 
CCLT e permite a terceirização em toda e 

Através de convênio com o Sindicato, descontos de 
50% são oferecidos em cursos para associados e depen-
dentes, no Espaço Cultural Bandeira, na Rua Riachue-
lo nº 191, com duração de 2 a 3 meses e entrega de cer-
tificados.  

Os cursos ministrados são: eletricidade, danças 
de salão, do ventre e cigana (p / mulheres, homens e 
crianças), ballet infantil, forró e salsa, violão e capo-
eira (infantil e adulto). Os cursos de dança são muito 
procurados, pois ajudam a combater o estresse da vi-
da moderna.

Outros cursos oferecidos são: corte e costura e mo-
delagem, cabeleireiro, manicure e 
pedicure, depilação, limpeza de pe-
le (sessão individual / 40 M) e mas-
sagem relaxante (sessão individual / 
40 M). Também muito procurado é o 
curso de eletricidade. 

O Espaço Cultural oferece ainda 
gratuitamente orientação jurídica e 
verificação de pressão arterial.

Mais Informações no telefone: 
2242-3696 

Cinquenta doenças diferentes 
são provocadas pelo fumo

q çq ç

Marco Legal para a terceirização

Espaço Cultural: 50% de desconto 
para sócios do Sindicato
vés de convênio com o Sindicato descov

ç

Atendimento Social:

Diretores de plantão solucionam 
problemas junto às empresas, 
orientam e recebem denúncias a 
serem encaminhadas às autorida-
des competentes.

Atendimento Jurídico:

O Sindicato oferece auxílio em 
questões trabalhistas, acompa-
nhando as audiências, fazendo 
acordos e processos em nome 
dos trabalhadores. O atendimen-
to pode ser feito na sede, à Rua 
André Cavalcanti, 128, no Centro. 

Kombi Assistencial:

O direito ao transporte gratuito em 
caso de doenças ou de movimen-
tos grevistas e reivindicatórios é 
garantido ao associado e seus 
dependentes

Ajuda em dinheiro:

O trabalhador tem auxílio pecu-
niário garantido, após um ano de 
associado, nos seguintes casos: 
natalidade, matrimônio, doença 
ou morte do titular ou dependente.

Desconto de 30% para 
consultas ofl tamológicas:

Os associados têm garantido o 
direito a um abatimento de 30% 
em consultas, avaliações e exa-
mes médicos de vista no Centro 
do Rio e em Niterói e também 
30% de abatimento na obtenção 
dos óculos. Basta pegar um en-
caminhamento na secretaria do 
Sindicato. 

Caminhão de Mudanças:

Um caminhão de alto padrão com 
ajudante está à disposição dos 
associados para mudanças em 
todo o Grande Rio, Niterói e São 
Gonçalo, por apenas R$ 120,00. 
É necessário agendamento pré-
vio de pelo menos 15 dias. As 
mudanças são feitas nas terças 
e quintas feiras.

Alunos do curso de dança com seus instrutores

seja, 1,2 bilhão de pessoas. De acordo com 
a OMS, morrem 5,6 milhões de fumantes, 
o que significa que a substância mata cer-
ca de 10 pessoas por minuto.

Portanto, se você é fumante, aprenda 
a largar o cigarro e cuide da sua saúde. 
Hoje já existem instituições e vários me-
dicamentos que auxiliam no combate ao 
vício da nicotina. Conhecendo os perigos 
do cigarro, vai ficar mais difícil cometer 
o erro e dar o primeiro passo em direção 
ao vício.

O Sindaut participa da campanha 
contra o fumo e sugere aos trabalhado-
res que prestem atenção aos males que o 
tabagismo traz, não só para si, mas tam-
bém para terceiros que convivem com o 
fumante e acabam se intoxicando com a 
fumaça expelida. O cigarro não combina 
com a saúde do trabalhador.

qualquer atividade da empresa.
Como aceitar um projeto que permite 

a contratação do mesmo trabalhador, di-
versas vezes, pelas diferentes empresas 
terceirizadas, na prestação de serviços à 
tomadora? Como aceitar uma proposta 
em que trabalhadores terceirizados não 
tenham a mesma paridade de direitos 
com os empregados diretos? Como en-
golir um projeto que também permite a 
substituição de todos os trabalhadores 
por terceirizados como forma de dimi-
nuir custos das empresas? Como aceitar 
que a empresa inadimplente com suas 
obrigações previdenciárias não respon-
da por isso? 

Fernando Bandeira Presidente do 
SINDAUT mostra que o enfrentamen-
to no Congresso Nacional via Centrais 
Sindicais unificadas fazem parte da 
agenda nacional dos trabalhadores 
para evitar mais uma tentativa de re-
trocesso trabalhista.
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