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CLT - 70 anos de 
conquistas

Trabalhadores rejeitam 
banco de horas

Copa: Piso de R$ 1 mil 
para funcionários

É Lei: Estabilidade no aviso 
prévio para gestante

Em Brasília, SINDAUT defende redução da jornada de trabalho 

Categoria tem reajuste acima da inflação

O Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos no 
Comércio e Pesquisa do Município do Rio participou da 7ª 
Marcha da Classe Trabalhadora e Movimentos Sociais, or-
ganizada pelas centrais sindicais (NCST, UGT, CTB, Força 
Sindical, CGTB e CUT), no dia 6 de março, em Brasília. O 

Em Brasília Sindicato defendeu prestadores de serviços 50 mil trabalhadores de todo país participaram da marcha.

Trabalhadores Empregados de Agentes Autônomos do Comér-
cio e de Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pes-
quisas do Município do Rio de Janeiro tiveram os salários reajus-
tados em 7%, retroativo a 1º de fevereiro. A inflação dos últimos 12 
meses ficou em 6,63%, ou seja 0,37%  de aumento real.  

O piso salarial de contínuos, serventes, faxineiros, agentes de 
portaria, serviços gerais e assemelhados subiu de R$ 729,58 para 
R$ 789,00, e o piso dos funcionários administrativos, de vendas e 
profissionais em geral, passou de R$ 790,00 para R$ 845,30, obe-
decendo aos percentuais de reajustes dos pisos do Estado. Já o 
auxílio alimentação teve um aumento de 10% passando para R$ 
11,00 por dia efetivamente trabalhado. Também foram mantidos e 
reajustados benefícios como quebra de caixa para os trabalhadores 
que lidam com dinheiro no valor de R$ R$ 110,00 p/ mês e anuênio 
de 1% sobre os salários até R$ 850,00 por cada ano de serviço pres-
tado à mesma empresa.

A novidade nesta Convenção foi o retorno do Auxílio Creche e 
Pré-Escolar de R$ 110,00 mensais a cada filho das empregadas, 
desde o nascimento até 1 ano de idade e a título de gastos efeti-
vamente comprovados. Os empregados pais também terão direito 
desde que tenham a guarda judicial do filho, independentemente 
do estado civil.

A negociação salarial para diretores, gerentes e cargos de con-
fiança, acima de R$ 7 mil será livre entre as partes.

Na Convenção de 2013, foi mantida a gratificação na aposen-
tadoria para quem completar 10 anos de serviço ininterrupto na 
mesma empresa, tendo direito a receber um salário base na data 
em que se aposentar. 

Continua garantida a estabilidade provisória no emprego
Entre outras cláusulas mantidas do acordo anterior, destaca-

se a estabilidade provisória no emprego dos funcionários que se 
encontrarem nas seguintes condições: Gestantes – Até cinco me-
ses após o parto, a empregada tem estabilidade baseada no artigo 
10, inciso ll, alínea “b” das Disposições Transitórias da Constitui-
ção Federal de 1988, ressalvando-se as hipóteses previstas em lei. 
Pré-Aposentadoria – Com cinco anos ou mais ininterruptos na 
mesma empresa, desde que esteja há 12 meses ou menos à data 
em que terá direito à aposentadoria proporcional ou integral, in-
cluindo outras formas especiais concedidas pela Previdência, res-
salvando-se a demissão por justa causa. Licença Previdenciária 
– Assegurada ao empregado pelo prazo de 30 dias do seu retorno ao 
serviço, aos empregados que estiverem em gozo de auxílio doença 
concedida pela Previdência Social no período de 180 dias ou mais, 
ressalvando-se quanto ao disposto no artigo 118 da Lei 8,213.

A validade da Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre 
o Sindicato da categoria e o sindicato patronal vai até o dia 31 de 
janeiro de 2014.

movimento “Marcha da Classe Trabalhadora por Desenvolvi-
mento, Cidadania e Valorização do Trabalho”, defendeu uma 
agenda unitária para fortalecer os trabalhadores. 

O objetivo da manifestação foi lutar pelo cumprimento das 
reivindicações históricas dos trabalhadores: fim do fator previ-
denciário, regulamentação da Convenção 151 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a instituição da jornada de 
trabalho de 40 horas, a ratificação da Convenção 158 da OIT - 
que inibe a demissão imotivada, o investimento de 10% do PIB 
na educação, a valorização dos trabalhadores aposentados e 
pensionistas, reforma agrária, entre outras reivindicações.

 A diretora Maria Alves participou da mobilização em Bra-
sília, dizendo ser “importante que os trabalhadores lutem pe-
las reivindicações que constam da agenda desse grande even-
to”, ressaltando “a necessidade de conseguir que seja aprovada 
a jornada de trabalho de 40 horas semanais, sem diminuição 
dos salários e também acabar com o fator previdenciário. O 
Fator previdenciário prejudica o trabalhador pois leva em con-
ta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida que 
cresce a cada ano, segundo dados do IBGE, sendo muito pre-
judicial aos trabalhadores que ingressam cedo no mercado de 
trabalho. O fim do Fator Previdenciário foi aprovado no Con-

gresso Nacional em 2010 e, estranhamente, o Governo Lula 
vetou. “Precisamos lutar para aprovar outros projetos que 
extingue esse famigerado Fator Previdenciário”, concluiu a 
sindicalista.  “É preciso trabalhar para derrubar esse veto”, 
concluiu a sindicalista.
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EDITORIAL

A CLT – a mais importante conquista 
dos trabalhadores – completou em 1º de 
maio, 70 anos. O conjunto de leis conhe-
cido como Consolidação das Leis do Tra-
balho, foi promulgado por Getúlio Vargas 
em 1º de maio de 1943, através de decreto, 
começando a vigorar em novembro deste 
mesmo ano.  

O Brasil era então dominado pelos ca-
feicultores e pecuaristas de São Paulo e 
Minas que se revezavam no comando do 
país, na chamada “política do café com 
leite”. Nessa época, as reivindicações dos 
trabalhadores eram tratadas como caso de 
polícia. Com a revolução de 30, liderada 
por Vargas, o Brasil deixou de ter econo-
mia exclusivamente agrícola passando a 
se tornar cada vez mais industrial. Daí 
a necessidade de atender à luta dos tra-
balhadores, encampada pelo presidente, 
no decreto de 1943. Entretanto, é preciso 
frisar que as leis trabalhistas não foram 
dadas por Vargas, mas conquistadas pelos 
trabalhadores em muitas jornadas de lu-
tas, principalmente nas grandes greves de 
1917 e 1919.

Essa mobilização popular, com a con-
tribuição de vários intelectuais brasileiros, 
foi fundamental em todo este processo de 
progresso social e de proteção ao trabalha-
dor.

A CLT protege os assalariados com 
a jornada de 8 horas, o direito a férias, a 
obrigatoriedade da Carteira de Trabalho, 
a proteção nas atividades insalubres e 
centenas de artigos de amparo ao menor, 
à mulher e aos trabalhadores em geral. O 
direito ao 13º salário foi incorporado por lei 
sancionada pelo presidente João Goulart, 
herdeiro político de Vargas, na década de 
60. A proteção social iniciada pelos Insti-
tutos de Aposentadoria e Pensão (INPs) 
mantém-se pelo INSS e pelos Fundos de 
Pensões.

Há um projeto do senador Paulo Paim 
para que o ano de 2013 seja considerado “O 
Ano da CLT”. O projeto é oportuno, em face 
das inúmeras tentativas de mudar o código 
legal que partem dos setores conservadores 
que encaram a lei como determinante do 
“custo Brasil”. Alegam ser necessário di-
minuir os direitos dos trabalhadores para 
tornar os produtos “made in Brazil” mais 
competitivos, o que é um engodo. Todas as 
modificações feitas na CLT – cerca de 500 
alterações – nestas sete décadas foram, de 
modo geral, para piorá-la. 

Continuamente surgem novos desafios 
a serem enfrentados, como as terceirizações 
que exigem regulamentação mais rigorosa 
para evitar a precarização do trabalho. 
Também o desenvolvimento tecnológico, 
envolvendo a automação, as novas tecnolo-
gias da informação e as telecomunicações 
que introduzem novas formas de trabalho 
que necessitam ser regulamentadas.

A defesa da CLT deve envolver todas 
as categorias sindicais, pois é a maior con-
quista dos trabalhadores brasileiros de 
todos os tempos. Flexibilizar a CLT para 
modernizá-la é retrocesso. 

Trabalhadores da DHL Rio 
rejeitam banco de horasCLT – 70 anos de 

conquistas trabalhistas
Em assembléia realizada em 8 de março com os trabalha-

dores da DHL Logística na sede do Sindicato, cerca de 100 
trabalhadores não concordaram com a proposta de banco de 
horas. Esta proposta estava em vigor no acordo coletivo an-
terior, o que não agradou aos trabalhadores da empresa.  

Segundo os trabalhadores o que eles querem é o respeito 
das horas trabalhadas e que se houver horas excedentes que 
paguem as horas extras em dinheiro e não banco de horas.  
O SINDAUT defende integralmente a decisão da categoria 
e reafirma a defesa dos direitos da jornada de trabalho, da 
hora extra, pagamentos em dia, qualidade de vida e melhores 
condições de trabalho.

“Queremos chegar ao fim do expediente, voltar pra casa, 
ficar com a família ou fazer um curso. A empresa deveria 
rever com seus engenheiros as rotas para que não trabalhe-
mos além do horário, evitando também o risco de acidentes 
nas ruas devido à grande carga de entrega e coleta”. Disse o 
trabalhador que não quis se identificar.

Trabalhadores exercem o direito de 
se opor à contribuição assistencial

Em 10 meses 452 atendimentos
No período de julho de 2012 a abril de 2013, o Depar-

tamento Jurídico do Sindicato atendeu 452 trabalhadores 
que vieram fazer reclamação trabalhista, ou simplesmen-
te consultar nosso corpo jurídico. Em 2012, o Sindicato 
prestou assistência jurídica a cerca de 1.000 empregados. 
Nos últimos dez meses, foram realizados um total de: 133 
audiências na Justiça do Trabalho, 16 acordos feitos, e 10 
sentenças favoráveis ao trabalhador até o momento. Os de-
mais processos ainda serão julgados. Nesse mesmo perío-

Conforme acordado em Convenção Coletiva, os traba-
lhadores têm o direito de se opor à contribuição assisten-
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No Sindicato, parte da categoria se opôs às contribuições

Empregados da DHL rejeitam Banco de Horas

JURÍDICO DO SINDAUT

Segundo os funcionários, o banco de horas é mais um expe-
diente que as empresas usam para não pagarem em dinheiro 
as horas trabalhadas. As empresas dispõem da vida dos pro-
fissionais conforme lhes interessa, sem atender ao direito dos 
trabalhadores de saberem qual é o seu horário, programarem 
e organizarem a sua vida e terem possibilidade de conciliar 
a vida profissional com a vida pessoal e familiar.

do, 54 ações foram distribuídas à Justiça do Trabalho.  
Atendimento Jurídico – Diariamente os advogados 

do Sindicato atendem à categoria das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Se a empresa em que você trabalha não vem cum-
prindo com as obrigações trabalhistas, compareça ao Sin-
dicato na Rua André Cavalcanti, nº 128, Bairro de Fátima. 
Nossos diretores, funcionários e advogados  estão aptos a 
esclarecer suas dúvidas. O atendimento jurídico trabalhis-
ta é gratuito. 

cial no prazo máximo de dez dias corridos após o registro 
da convenção de cada ano, na Superintendência Regional 
do Trabalho (SRT). Neste ano, o prazo ocorreu entre 02 
e 12 de abril, quando compareceram  aproximadamente 
sete mil trabalhadores que não quiseram contribuir. 

Esta contribuição refere-se aos serviços prestados pelo 
Sindicato à categoria, sobretudo para manutenção do sis-
tema sindical. Seu valor é referente a 2% do salário do 
trabalhador descontado uma vez ao ano. 

O dirigente Ayrton de Oliveira alerta que muitas 
empresas incentivam os trabalhadores a opor-se a esta 
contribuição, justamente para enfraquecer o único instru-
mento que eles têm para defender melhorias salariais e 
de trabalho que é o sindicato. Os recursos arrecadados 
são utilizados em benefício dos trabalhadores que têm à 
sua disposição assistência jurídica, atendimento médico 
e odontológico, homologações, atendimento social, cami-
nhão de mudanças, entre outros. 
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O Sindicato dos Empregados de Agen-
tes Autônomos do Comércio no Município 
do Rio fechou Acordo Coletivo de Trabalho 
com o Comitê Organizador Brasileiro para 
a Copa do Mundo 2014, beneficiando cerca 
de 300 trabalhadores. A assembléia dos 
funcionários foi realizada dia 8 de maio na 
sede do Comitê, na Barra da Tijuca. Pelo 
acordo, os empregados tiveram um reajuste 
salarial de 7%, referente às perdas salariais 
dos últimos 12 meses. O auxílio alimenta-
ção dos empregados passou para R$ 35,00 
por dia trabalhado e com carga horária 
acima de 6 horas. Também ficou acordado 
que nenhum empregado que trabalhar em 
regime integral poderá receber menos que 
R$ 1 mil mensais.

Piso de R$ 1 mil, reajuste de 7% e tíquete de R$ 35,50

Cursos com 
abatimento de 50%  

Estabilidade para grávidas que 
cumprem o aviso prévio está garantida

Trabalhadora da Ceasa recebe R$ 52 mil
Trabalhadora da Ceasa recebe R$ 52 mil
Uma funcionária graduada da CEASA, BDSD, teve 

sua gratificação cortada em 2004 e ainda não recebeu a 
diferença do FGTS. Recorreu ao Sindicato e a 78ª Vara 
de Trabalho mandou pagar R$ 52.251,36 em dezembro 
de 2012. A CEASA ainda recorreu, mas o TRT man-
teve a decisão inicial da juíza Cláudia Maria Samy. 
Em dezembro último a trabalhadora recebeu o alvará 
da Justiça com os valores indenizatórios devidamente 
corrigidos e atualizados.

Escritório de Advocacia teve que pagar           
R$ 12 mil a empregado

O negociador do Escritório Affonso Pernet, L.A.C.S, 
do foi demitido sem receber as verbas rescisória e o 
FGTS. Orientado pelo Sindicato fez acordo judicial 
com o Escritório, recebendo R$ 12 mil referente às ver-
bas rescisórias e o FGTS. O acordo foi homologado na 

Já está em vigor a lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff que 
garante estabilidade no emprego a gestantes que cumprem aviso prévio. 
A norma foi publicada em 17 de maio último no Diário Oficial da União.

De acordo com o texto, a estabilidade será garantida também em casos 
de aviso prévio indenizado, quando a funcionária recebe o salário referen-
te ao período, mas não é obrigada a comparecer ao serviço.

A empregada que engravida durante o período de aviso prévio tem 
direito a receber salários até cinco meses após o parto. A data de saída 
a ser anotada na carteira de trabalho deve corresponder à do término do 
aviso prévio, mesmo que seja indenizado. Com isso, fica configurada a 
estabilidade.

A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de 
trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indeni-
zado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na 
Alínea b do Inciso 2 do Artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

O Tribunal Superior do Trabalho havia concluído recentemente que 
a empregada gestante tem direito à estabilidade, desde a confirmação da 
gravidez até cinco meses após o parto. A decisão foi tomada com base na 
Constituição Federal e em súmulas do próprio Tribunal.

Através de convênio com o Espaço 
Cultural Bandeira, o Sindicato oferece 
descontos de 50% em diversos cursos 
para associados e dependentes com 
duração de 2 a 3 meses e entrega de 
certificados.  O Espaço Cultural fica na 
Rua Riachuelo nº 191-A – Centro.

Os cursos oferecidos são: danças; 
de salão, do ventre e cigana; samba de 
gafieira e forró, que ajudam a comba-
ter o estresse da vida moderna. Outros 
cursos: eletricidade, violão, corte/cos-
tura, modelagem, manicure/pedicure e 
depilação. O Espaço Cultural também 
oferece orientação jurídica gratuita e 
limpeza de pele (sessão individual / 40 
M) e massagem relaxante (sessão indi-
vidual / 40 min.) 

Mais Informações nos telefones 
2242-1339 ou 2242-1193. Ingrid Martins da Silva procurou o Sindicato para

 se informar sobre a nova lei.

Funcionários do Comitê Organizador da Copa aprovam reajuste

Comitê Organizador da Copa

AÇÃO SINDICAL

3ª Vara do Trabalho. 

Justiça manda empresa pagar R$ 8 mil            
de rescisão e dano moral 

A atendente L.A.L da empresa MDI Santos Análise 
de Cadastro foi demitida após 9 meses de trabalho sem 
receber as verbas rescisórias e a diferença salarial do 
período. A funcionária não tinha registro na Carteira 
de Trabalho o que a motivou acionar a empresa por 
dano moral. Recorreu ao Sindicato, e a 1ª Vara do Tra-
balho mandou a empresa pagar R$ 8 mil além de reco-
nhecer o vínculo, dando baixa na Carteira de Trabalho, 
pagando as verbas e diferença salarial pendente. 

   Funcionário recebe R$ 7.420 de empresa     
que não registrou carteira

P.S.S, da empresa Lonarte Locação de Toldos P / 
Eventos, foi demitido sem receber as verbas rescisórias 
e sem ter registro na Carteira de Trabalho. A empresa 

Ficou decidido na assembléia que a 
empresa concederá Seguro Saúde por ade-
são a todos os empregados, extensivo aos 
familiares, cabendo a cada um a participa-
ção máxima de até R$ 1 por mês. Os traba-
lhadores consideraram esta cláusula uma 
das grandes conquistas do acordo negociado 
entre o Sindicato e o Comitê Organizador 
Local da Fifa. 

O pagamento de eventuais diferenças 
salariais acumuladas em decorrência de 
reajustes compulsórios ou espontâneos, con-
cedidos após a data base, será feito no mês 
seguinte e retroativo à data de registro do 
acordo, excetuados os ajustes conseqüentes 
de promoção, transferência e equiparação 
salarial.

também não recolhia para o INSS. Através do Sindica-
to, recorreu à Justiça do Trabalho e a 72ª VT mandou 
pagar R$ 7.420. Foi feito também o registro na Cartei-
ra do funcionário e recolhido o INSS devido. 

 L.M.R recebe R$ 6 mil de diferenças               
salariais da Convenção 2012 

A auxiliar técnica L.M.R da empresa Documentar 
Tecnologia e Informações, após 4 anos de trabalho, foi 
dispensada sem receber as diferenças do reajuste da 
CCT/2012, as verbas rescisórias e o FGTS sobre o valor 
da diferença, mais a multa de 40% do Fundo. Recorreu 
ao Sindicato e a 63ª Vara do Trabalho, mandou pagar 
R$ 6 mil,  saldando as dívidas trabalhistas. 

Se sua empresa não cumpre com as obrigações 
trabalhistas, compareça ao Sindicato para que seus 
direitos sejam respeitados. Ou ligue 2242-1339 e 2242-
1193.
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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
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O Ministério 
do Trabalho e Em-
prego implantou 
em todo o país o 
processo de infor-
matização da Car-
teira de Trabalho e 
Previdência Social 
- CTPS, que come-
çou a ser emitida 
em São Paulo se 
estendendo para 
todo o país.

O documento informatizado garante ao tra-
balhador maior proteção contra rasuras e fraudes 
no Seguro-Desemprego, Fundo de Garantia do 
Tempo do Serviço – FGTS e benefícios previdenci-
ários. A nova carteira tem capa azul em material 
sintético mais resistente que o usado no modelo 
anterior, é confeccionado em papel-segurança e 

O Sindicato registrou 6.772 homologações no período de 
agosto de 2012 a abril de 2013. Segundo os homologadores, são 
freqüentes os erros nos cálculos das rescisões contratuais. Os 
funcionários dispensados buscam orientação no Departamento 
Jurídico sobre a melhor forma de reaver, junto às empresas, as 
diferenças devidas. Não havendo acordo, são orientados a in-
gressar com ação na Justiça do Trabalho. 

Cerca de 6 mil demissões nos últimos 9 meses
Atendimento Jurídico:
O Sindicato está à disposição da cate-
goria para oferecer auxílio em questões 
trabalhistas, acompanhando as audi-
ências, fazendo acordos e processos em 
nome dos trabalhadores. O atendimen-
to é feito na Rua André Cavalcanti nº 
128, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h. 
 
Atendimento Social:
Há diretores de plantão para solucionar 
problemas junto às empresas, orientar 
e receber denúncias a serem encami-
nhadas às autoridades competentes.

Kombi Assistencial:
O associado e dependentes tem direito 
a transporte gratuito em caso de do-
enças ou de movimentos grevistas e 
reivindicatórios. 
 
Ajuda em  dinheiro:
Após um ano de associado, o trabalha-
dor tem auxílio pecuniário garantido 
nos seguintes casos: natalidade, ma-
trimônio, doença ou morte do titular 
ou dependente.

Consultas de oftalmologia 
com 30% de desconto
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 encaminhamen-
to na secretaria do Sindicato. 

Caminhão de Mudanças:
Um caminhão novo com ajudante está 
à disposição dos associados para mu-
danças em todo o Grande Rio, Niterói 
e São Gonçalo, por apenas R$ 80,00. 
É necessário agendamento prévio. As 
mudanças são feitas nas terças e quin-
tas feiras.  
 
Assistência Médica 
Clínicas conveniadas no Centro, Zonas 
Norte, Oeste, Sul e Baixada Fluminen-
se 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 a 
clínica Sorria com Saúde que atende 
no Centro e em Campo Grande. Infor-
mações adicionais nos Tel: 2242-1339 
/ 2242-1193 (Centro) ou 3405-1033 
(Campo Grande)

Carteira de trabalho informatizada – maior segurança ao trabalhador

As empresas que mais demitiram foram: MAZZINE ADMI-
NISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA (224), ACCENTURE DO 
BRASIL (189), SERES – SERV. RECRUT. SEL. LTDA. (104), 
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA AURY SILVA (87), PARCERIA 
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA (67), CAFÉ EXPRESSO 
(55), EBX HOLDING (48), MILÊNIO (39), OPL CAMPANATI 
(33), BUREAU VERITAS (33), INSTITUTO DE PROFESSO-

RES PÚBLICOS E PRIVADOS (32), e HOEPERS RECUPERA-
DORA DE CRÉDITO S/A (29). 

Homologações devem ser 
marcadas com antecedência

Desde o início do ano passado, o Sindicato estabeleceu novos 
procedimentos para melhorar e agilizar o setor de homologa-
ção. 

As homologações terão que ser agendadas com antecedência 
mínima de sete dias. É importante que as empresas estejam em 
dia com os recolhimentos sindicais. O atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua André Cavalcanti, 
n° 128 – Bairro de Fátima – Tels: 2242-1339 ou 2242-1193. As 
homologações também poderão ser feitas na subsede da Zona 
Oeste, em Campo Grande. Tel: 3405-1033. 

Documentos necessários: Apresentação da carta de pre-
posto se funcionário da empresa, com a CTPS, crachá, de funcio-
nário (original e cópia) ou a procuração outorgada a funcionário 
da contabilidade ou a terceiros com firma reconhecida (originais 
e cópia); Quando sócio da empresa, cópia do contrato social; Ter-
mo de rescisão de contrato de trabalho em 5 (cinco) vias; aviso 
prévio ou pedido de demissão em 5 vias; CTPS com a baixa assi-
nada, carimbada e atualizada; Planilha de faltas e de hora extra, 
bônus, comissões do funcionário nos últimos 12 (doze) meses; Li-
vro ou ficha de registro atualizada; Exame médico demissional 
(2 originais e uma cópia); Guias do seguro desemprego (2 vias, 
uma do funcionário e outra do MTE); Comprovante de recolhi-
mento rescisório - GRRF, chave de identificação e demonstrati-
vo de recolhimento do FGTS rescisório do trabalhador; Original 
do FGTS, com as duas últimas guias quitadas; pagamento da 
rescisão será por cheque administrativo ou em espécie, no sindi-
cato, ou por depósito bancário em conta corrente do empregado 
(cópia do comprovante do depósito para homologação).

Centro – Na homologação todos os cálculos são revisados

As homologações dos trabalhadores de toda a Zona Oeste 
da capital também poderão ser feitas na subsede de Campo 
Grande: Rua Albertina, nº 70, que fica perto da estação fer-
roviária. Os telefones para o agendamento são 3405-1033 
/ 2413-9673. Os serviços prestados são os mesmos da sede 
no Centro exceto o atendimento jurídico que é feito apenas 
na sede central que fica à Rua André Cavalcanti, nº 128, 
Bairro de Fátima. Tels.: 2242-1193 / 2242-1339.

Subsede de Campo 
Grande atende categoria 

na Zona Oeste

Trabalhadoras atendidas na subsede 
de Campo Grande

traz plástico auto-adesivo inviolável, que protege 
as informações relacionadas à identificação pro-
fissional e à qualificação civil do indivíduo – os 
dados mais visados por falsificadores.

As informações pessoais do trabalhador e sua 
foto são impressas na carteira no momento da 
emissão. Com a nova carteira, as fraudes serão 
inibidas representando um ganho para o traba-

lhador. 
A informatização, além da segurança, facili-

ta também a identificação dos trabalhadores por 
meio de uma base única de dados. Se o documento 
for extraviado, o trabalhador poderá pedir 2ª via 
em qualquer posto do MTE e em qualquer estado 
da Federação.

Fonte: Portal Planalto
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