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Acordos em separado 
com 33 empresas

Funcionários da Ceasa 
contra demissões

Reajuste na Emgepron 
fi cou em 5,91%

Codin: Sindicato repassa 
diferença salarial

Categoria recebe 6,8% retroativo a fevereiro de 2011

Empresas dispensam mais de 13 mil até outubro

Os empregados de agentes autônomos do comér-
cio e empresas de assessoramento, perícias, infor-
mações e pesquisas no município do Rio de Janeiro 
tiveram seus salários reajustados em 4,5% referente 
ao ano de 2010 e de 6,8% em 2011, retroativos a 1º de 
fevereiro, data base da categoria. As convenções fo-
ram assinadas entre o sindicato obreiro e o sindicato 
patronal no dia 13 de setembro. O atraso, segundo a 
direção do Sindicato, foi porque havia cláusulas que 
prejudicavam os trabalhadores, como por exemplo, a 
cláusula terceira do sindicato das empresas a favor 
da carga horária reduzida de 180 horas, pois ao fim 
do mês o empregado recebia menos que o salário mí-
nimo nacional de R$ 545. Noutra cláusula polêmica, 
o Sindicato pedia a retirada da palavra “atendente” 
das funções enquadradas na primeira faixa salarial 
e que recebem o menor piso, pois a denominação é 
muito genérica, prejudicando o trabalhador. 

Em 2010, o Sindicato entrou na Justiça para ga-
rantir o reajuste de 10% e retirar a palavra atenden-
te da Convenção. No entanto, a Emenda Constitucio-
nal 45, promulgada pelo ex-presidente Lula em 2004 
ampliou os poderes da Justiça do Trabalho prevendo 
em seu art. 114, § 2º que “Recusando-se qualquer 
das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, 
é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar 
dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a 
Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas 
as disposições mínimas legais de proteção ao traba-
lho, bem como as convencionadas anteriormente”. 
Portanto, o dissídio coletivo foi extinto por não ter 
havido a concordância do sindicato patronal. 

As homologações feitas no Sindicato entre julho de 
2010 a outubro de 2011 somaram 13.489 dispensas, 2.643 
demissões a mais que no mesmo período de 2009 a 2010. 
No primeiro trimestre de 2011 o Ministério do Trabalho 
informou que a geração de empregos estava em alta. Já 
no terceiro trimestre, com a crise econômica mundial, as 
vagas foram reduzidas em cerca de 30% se comparadas 
ao mesmo trimestre do ano passado. A crise financeira na 
Europa e nos Estados Unidos repercute no Brasil em de-
corrência da interligação dos mercados. A queda da moeda 
brasileira em setembro ultrapassou 11%, devido à reces-
são mundial.

Muitas vezes o trabalhador dispensado chega ao Sin-
dicato com os cálculos da rescisão contratual incorretos, 
sendo necessário refazê-los, para posterior reclamação na 
empresa ou na Justiça Trabalhista.

As empresas que mais demitiram nesses nove meses 
de 2011 foram: Seres Serviços de Recrutamento e Sele-
ção Ltda (330), Fidelity National Serviços de Tratamen-
to de Documentos Ltda (320), Accenture do Brasil Ltda 
(222), Accenture do Brasil Ltda (222), Emgepron Empre-
sa Gerencial de projetos navais (166), CSU Card System 
S/A (140), Manpower Staffing Ltda (129), Bureau Veri-
tas do Brasil (109), ISS Manutenção e Serviços Integra-
dos Ltda (79), Mazzini Admnistração e Empreitas Ltda 
(76), Provar Negócios de Varejo Ltda (70), Café Expresso 
Serviços Terceirizados (60), Ernest & Young  Assessoria 
Empresarial (57), Consórcio Stemag Sanear Ltda (44) e 
Instituto de Professores Públicos e Particulares (38).

A CSU, empresa de Call Center, anunciou que até 
dezembro vai demitir mil funcionários que já estão sen-
do homologados no Sindicato. 

Durante a homologação os cáculos são refeitos para  o 
trabalhador receber corretamente

Reposição salarial garantida

Ano de 2010
Sem receber as contribuições assistenciais que 

mantêm o sindicato funcionando, e sem poder reque-
rer na Justiça melhorias salariais para o trabalhador, 
o Sindicato assinou as duas convenções num único do-
cumento com validade até 31 de janeiro de 2012, nos 
seguintes termos: em 2010, o piso salarial de contínu-
os, faxineiros, agentes de portaria, atendentes, servi-
ços gerais e assemelhados, subiu de R$ 512,67 para 
R$ 536,00. Para as demais funções administrativas, 
vendas, entre outros profissionais, o piso passou de R$ 
604,50 para R$ 632,00. 

O anuênio continua 1% sobre o salário nominal até 
R$ 650,00. O tíquete refeição foi reajustado para R$ 
8,75 (por dia trabalhado). Já a Gratificação de Quebra 
de Caixa, para quem lidar com numerário da empre-

sa, subiu para R$ 90,00. Ficou acordado que a con-
tribuição assistencial de 2010 não será cobrada dos 
empregados.

Ano de 2011
Em 2011, ficou acordado na Convenção Coletiva 

um piso salarial de R$ 571 para contínuos, serven-
tes, faxineiros, agentes de portaria, atendentes, ser-
viços gerais e assemelhados. Para as demais funções 
administrativas, vendas e profissionais em geral, o 
piso passa para R$ 673, valor acima do piso mínimo 
estadual de R$ 600.

O anuênio de 1%  este ano incidi sobre o salá-
rio nominal até R$ 695,00. Já o tíquete refeição foi 
reajustado para R$ 9,35 (por dia trabalhado). Os 
funcionários que trabalham na tesouraria receberão 
uma Gratificação de Quebra de Caixa no valor de R$ 
96,00 mensais.

A Contribuição Assistencial de 2% será desconta-
da dos salários dos empregados no mês de novembro 
em favor do Sindicato, referente a 2011. A Conven-
ção, entretanto, garante ao trabalhador o direito à 
oposição da contribuição assistencial, desde que as-
sine uma carta manifestando sua intenção de não 
pagar a contribuição assistencial no prazo máximo 
de 10 dias, a contar do dia 16 de setembro, data do 
registro da Convenção Coletiva no Ministério do 
Trabalho. Nesse período, 2289 trabalhadores com-
pareceram ao Sindicato, e usando o seu direito, can-
celaram esse desconto no pagamento de novembro.
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EDITORIAL

O governo atual seguindo o an-
terior conseguiu anular em grande 
parte o poder de mobilização dos 
sindicatos, através da cooptação de 
dirigentes, oferecendo cargos, entre 
outros artifícios. Há alguns anos o 
dia 1º de maio era comemorado não 
só para lembrar os trabalhadores 
mortos em Chicago no século XIX, 
mas também para realizar gran-
des campanhas reivindicatórias por 
mais direitos. Hoje, o 1º de maio se 
transformou em uma grande festa, 
com shows, sorteios, nada lembran-
do as jornadas memoráveis das dé-
cadas de 70 e 80, que produziram 
inclusive, uma liderança sindical 
que chegou à presidência da Re-
pública – o Sr. Luiz Inácio Lula da 
Silva. Os trabalhadores estão divi-
didos em várias centrais sindicais 
que têm importante pauta própria, 
mas também agem em consonância 
com o planalto. 

As lutas específicas dos traba-
lhadores estão enfraquecidas. Assis-
timos uma verdadeira guerra entre 
os sindicatos, federações e confede-
rações de trabalhadores propiciada 
pela portaria nº 186, baixada pelo 
Ministro do Trabalho Carlos Lupi 
em 2008 que consagra o pluralismo 
sindical, permitindo que um sindi-
cato invada a base de outro trazen-
do confusão e embaralhando todo o 
sistema confederativo criado pelo 
presidente Vargas na década de 40, 
responsável pelas mais importantes 
conquistas trabalhistas.

Da mesma forma assistimos às 
dificuldades no fechamento de acor-
dos e convenções coletivas entre os 
organismos sindicais e patronais 
dada a existência do parágrafo 2º do 
artigo 114, da Emenda 45 (Reforma 
do Judiciário) que inviabiliza os dis-
sídios coletivos devido a exigência 
de concordância do patrão prejudi-
cando os trabalhadores. 

A luta dos sindicalistas deve 
mais do que nunca estar centra-
da não só na pauta específica das 
centrais sindicais – diminuição da 
jornada de trabalho, fim do fator 
previdenciário, fortalecimento da 
Previdência Social, reforma agrária 
educacional e da saúde entre ou-
tras, mas, sobretudo, para mudar a 
Emenda 45   e  derrubar a porta-
ria 186 – objeto de várias ações no 
STF – que enfraquece as entidades 
sindicais em suas lutas por mais di-
reitos.

Mais de 3 mil trabalhadores 
agentes autônomos do comércio 
foram atendidos nos últimos 12 
meses no Sindicato para receber 
orientação jurídica e quando ne-
cessário, propor reclamação tra-
balhista.  Ocorreram 473 audiên-
cias na Justiça do Trabalho e 267 
acordos fechados entre patrões e 
empregados. No mesmo período, 
foram encaminhados à Justiça 
415 processos, com 160 senten-
ças favoráveis ao trabalhador.

Assistência Jurídica – Os 
advogados do Sindicato atendem 
diariamente a categoria, das 
8h às 12h e das 13h às 17h. Se 
sua empresa não cumpre com as 
obrigações trabalhistas procure 
o Sindicato na Rua André Caval-
canti nº 128, Bairro de Fátima. 
Nossos diretores e advogados es-
tão aptos a esclarecer suas dúvi-
das. O atendimento jurídico tra-
balhista é gratuito.

O salário mínimo foi criado em 1943 para 
atender as necessidades vitais do cidadão e 
de sua família, como moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, sendo re-
ajustado periodicamente para preservar o 
poder de compra necessário.  

O salário mínimo atual aprovado em 
janeiro desse ano é de R$ 545,00. O brasi-
leiro precisaria de um mínimo no valor de 

O preço da cesta básica caiu no 
mês de setembro em nove das 17 capi-
tais pesquisadas. O dados foram divul-
gados no dia 5 de outubro pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 
As maiores reduções de preço da cesta 
ocorreram em Natal (-6,17%), João Pes-
soa (-2,85%) e Aracaju (-2,19). Também 
houve queda em Salvador (-0,61%), 
Curitiba (-0,79%), no Rio de Janeiro 
(-0,9%), em Brasília (0,96%), Recife 
(-1,22%) e Fortaleza (-1,42%). Já Goi-
ânia, Belo Horizonte e Manaus foram 
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Sindicato fez acordos em separado com 33 empresas
Pela unicidade 

sindical e direito ao 
dissídio coletivo

Salário mínimo deveria ser de R$ 2.285,83

Diminui preço da cesta básica 
no Rio e em 8 capitais

Jurídico 
atende mais de 

1200 trabalhadores 
nos últimos doze 

meses

Nos últimos 12 meses o Sindi-
cato fechou Acordo Coletivo em se-
parado com 33 empresas, visando 
atender as reivindicações de cerca 
de 15 mil trabalhadores. São elas: 
ACCENTURE DO BRASIL LTDA 
(Acordo Coletivo de Trabalho 
2010/2011); ANALYTCAL SOLU-
TIONS LTDA (Acordo Coletivo de 
Trabalho 2011/2012): BARBOSA, 
MUSSNICH E ARAGÃO (Banco 
de Horas); BRITISH AMERICAN 
TOBACO PREST. SERV. (Acordo 
Coletivo de Trabalho 2011/2012); 
BUREAU VERITAS DO BRASIL; 
(Acordo Coletivo de Trabalho 
2011/2012 e Banco de Horas); 
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE (Acordo 
Coletivo de Trabalho 2011/2012); CAMPOS 
MELLO ADVOGADOS (Banco de Horas); 
CETIP S/A BALCÃO ORGANIZADO (Acor-
do Coletivo de Trabalho 2011/2012 e Banco 
de Horas; CUSTÓDIO DE ALMEIDA CIA 
(Banco de Horas); EBX INVESTIMEN-
TOS LTDA (Acordo Coletivo de Trabalho 
2010/2011); ECOSTEL GESTÃO DE 
ÁGUAS LTDA (Acordo Coletivo de Traba-
lho 2010/2011); ENGEPRON (Acordo Cole-

tivo de Trabalho 01/01/2011 a 31/12/2011); 
ENTERPRISE TRANSPORTES INTER-
NACIONAIS LTDA (Acordo Coletivo de 
Trabalho 2010/2011); ECRITÓRIO DE 
ADV. AURY SILVA E MORAIS (Banco 
de Horas); FORTIA CONSULTORIA S/C 
LTDA (Banco de Horas); LATIPANEL DO 
BRASIL LTDA (Acordo Coletivo de Traba-
lho 2011/2012): MARSEG SERVIÇOS DE 
INSPEÇÃO (Acordo Coletivo de Trabalho 
2011/2012); MMV AGENTES DA PRO-

PRIEDADE INDUSTRIAL (Banco 
de Horas); MOMSEN LEONAR-
DOS E CIA (Acordo Coletivo de 
Trabalho 2011/2012); MULTINER 
S/A (Acordo Coletivo de Trabalho 
2010/2012); OCEANPACT SERVI-
ÇOS MARÍTIMOS LTDA (Acordo 
Coletivo de Trabalho 2010/2012); 
QUALI OPERAÇÕES E ARMA-
ZENAGEM (Banco de Horas); 
QUALI SERVIÇOS LTDA (Banco 
de Horas); RGM PROCESSAMEN-
TO DE DADOS LTDA (Banco 
de Horas); RGT ENGENHARIA 
DE SISTEMAS LTDA (Banco de 
Horas); RH INTERNACIONAL 
LTDA (Banco de Horas): SERES 

SERV. RECRUTAMENTO (Acordo Coleti-
vo de Trabalho 2011/2012); SOERENSEN 
GARCIA ADVOGADOS (Banco de Horas); 
TECNITAS DO BRASIL ASSESSORIA 
TÉCNICA LTDA (Banco de Horas); UNI-
CAD GESTÃO DE INFORMAÇÕES (Banco 
de Horas); VALE SOLUÇÕES EM ENER-
GIA S/A (Acordo Coletivo de Trabalho 
2010/2011); VEIRANO E ADV. ASSOCIA-
DOS (Banco de Horas); VIEIRA DE MEO 
ADVOGADOS (Banco de Horas).

Trabalhadores procuraram o Sindicato para fazer acordo coletivo

R$ 2.285,83 em setembro, para conseguir 
arcar com suas despesas básicas, de acordo 
com dados divulgados pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio 
Econômicos (Dieese).

A entidade verificou que são necessá-
rias 4,19 vezes o valor do salário mínimo 
para suprir as demandas do trabalhador. O 
cálculo foi feito com base no mínimo vigente 
de R$545,00.

as capitais com as maiores elevações 
no preço dos alimentos básicos: 1,87%, 
059% e 0,52%, respectivamente.

Porto Alegre (0,31%) e São Paulo 
(0,16%) continuaram com as cestas 
básicas mais caras. Em setembro, a 
de Porto Alegre passou a custar R$ 
272,09, e a de São Paulo, R$ 267,19. Na 
sequência vêm as de Florianópolis (R$ 
260,33), Belo Horizonte (R$ 250,96) e 
do Rio de Janeiro (R$ 250,81). Já as de 
Aracaju (R$ 183,61), João Pessoa (R$ 
196,69) e Fortaleza (R$ 203,20) apre-
sentaram os menores valores.
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TRT decide que Sindmetal representa trabalhadores da Emgepron

Trabalhadores se opuseram à contribuição assistencial

SALÁRIOS DA EMGEPRON  
REAJUSTADOS EM  5,91%

Ceasa:  Sindicato vai à Justiça para reintegrar 75 trabalhadores
O Sindicato dos Empregados 

de Agentes Autônomos do Comér-
cio, entrou na Justiça do Traba-
lho com mandado de segurança 
para reintegrar 75 funcionários 
da Ceasa que foram demitidos 
arbitrariàmente por não aderi-
rem ao Programa de Incentivo ao 
Desligamento Voluntário (IDV) 
promovido pela empresa no mês 
de setembro. Com receio de per-
der o plano de saúde – extensivo 
aos familiares – 53 trabalhadores 
aceitaram o plano de demissão 
proposto pelas Centrais de Abas-
tecimento do Estado. Criada em 
agosto de 1974, com cerca de 800 
funcionários, a empresa que busca 
qualidade na produção de alimen-
tos, hoje opera com apenas 129 
empregados.

De acordo com a Associação 

A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho decidiu em agosto que 
o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro é o legítimo representante 
dos 1.800 empregados da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emge-
pron), mantendo decisão anterior da juíza da 21ª Vara do Trabalho, Gláu-
cia Zuccari, que entendeu que os empregados da Emgepron pertencem a 
diversas categorias profissionais e não a uma só categoria diferenciada. 
Cabe agora, ao Sindmetal, a negociação visando o acordo coletivo dos 
trabalhadores em 2012. A empresa entrou com embargo de declaração 
contra a decisão do TRT, aguardando julgamento do recurso.

Os cerca de 1.800 empregados 
da Empresa Gerencial de Projetos 
Navais (Emgepron) aprovaram o 
Acordo Coletivo da categoria em 
assembléias realizadas nos dias 
15, 16 e 17 de junho na sede do 
Sindicato na Rua André Cavalcan-
ti nº 128 e na subsede de Campo 
Grande, na Rua Albertina nº 70. 
Os trabalhadores da Emgepron ti-
veram os salários reajustados em 
5,91% retroativos a janeiro, data 
base da categoria. Houve votação 
para aprovar o acordo. Foram 679 
votos a favor, 130 contra, 4 votos 
nulos e 2 em branco. A apuração 
foi feita com representantes da 
empresa e do Sindicato.

A empresa pagará um abono 
correspondente ao de uma remu-
neração do empregado referente 
ao mês de maio de 2011, assim 
como os empregados que estive-

O Sindicato recebeu cer-
ca de 2.289 trabalhadores que 
exerceram o direito de não pa-
gar a contribuição assistencial 
em 2011, conforme prevê a 
Convenção Coletiva. O Sindi-
cato abriu mão da contribuição 
de 2010, devido ao atraso no 
fechamento das duas conven-
ções (2010/2011). Em 2009, o 
Sindicato recebeu 4.801 cartas 
de oposição. O desconto anual 
dessa contribuição equivale a 
2% do salário do empregado 
e é feito no prazo de dez dias 
após o Acordo ser registrado 
no Ministério do Trabalho e 
Emprego. Os recursos são em-

dos Servidores da Ceasa, a empre-
sa se programou para dispensar 
metade do efetivo de 258 empre-
gados que havia antes do início 
das demissões em massa. Segun-
do a direção da Associação, outra 
lista estaria pronta para ser colo-
cada em prática, ultrapassando as 
dispensas previstas.  

Estabilidade não 
não foi respeitada

As demissões contrariam 
decisão do próprio Conselho de 
Administração da Ceasa, em 
1985, e ratificada pela secretaria 
estadual de Indústria e Comércio 
e Junta Comercial do estado 
(Jucerja), de que “nenhum 
empregado da Ceasa (Centrais de 
Abastecimento do Estado do Rio 
de Janeiro) poderá ser demitido 

de forma arbitrária, sendo que os 
funcionários com mais de sete anos 
de serviço somente poderão ser 
desligados da empresa por justa 
causa, apurada e comprovada em 
sindicância administrativa.  

A Lei nº 970/86 assinada pelo 
ex-governador Leonel Brizola 
também proíbe que servidores das 
empresas públicas ou de economia 
mista do estado sejam dispensa-
dos após completarem 10 anos 

de serviços, mesmo regidos pela 
CLT”. Fomos demitidos de forma 
arbitrária. A Ceasa não respeitou 
nossa estabilidade, pois a maioria 
tem mais de 25 anos de casa “, diz 
Antônio Pires, diretor do Sindica-
to e da Associação dos Servidores 
da  Ceasa. 

Cabide de emprego 
sem concurso público 

Uma comissão formada por 
funcionários da Ceasa e Sindica-
to dos – esteve reunida dia 26 de 
agosto com o secretário estadual 
de Desenvolvimento Regional, 
Abastecimento e Pesca, Felipe 
Peixoto, e o presidente da Com-
panhia, Leonardo Brandão – para 
discutir as demissões em massa 
na empresa e a substituição dos 
servidores de carreira por estagiá-
rios e 80 assessores que ingressa-

ram na companhia sem concurso 
público. O corte começou por 30 
agentes de segurança que tive-
ram os salários rebaixados de R$ 
988,64 para R$ 633,48, abaixo do 
piso da categoria de R$ 864, se-
gundo informou o Sindicato dos 
Vigilantes do Rio. Funcionários 
de carreira com mais de 10 anos 
de serviço reclamam que a atual 
administração retirou as gratifi-
cações. No entanto, as mantém 
entre R$ 2.250 e R$ 6.100 para 
assessores e coordenadores. Os 
aposentados da empresa reclama-
ram que ficaram de fora do plano 
de saúde. Na ocasião, o secretário 
prometeu que os funcionários que 
estivessem prestes a se aposentar 
ou que usufruíssem a estabilidade 
legal (gestante, licença médica, 
dirigentes sindicais e membros do 
CIPA), não poderiam ser desliga-
dos da empresa.

O dirigente sindical, Bandeira, conduziu assembléia que optou por 
ingressar na Justiça Trabalhista, a favor dos demitidos

Trabalhadora da Emgepron vota  
aprovação do reajuste salarial

Trabalhadores exerceram o direito de não pagar  
contribuição assistencial 

AÇÃO SINDICAL
Sindicato consegue mais de R$ 30 mil para trabalhador 
da Ceasa: O empregado JMDV recebeu da Companhia Estadual 
de Abastecimento (Ceasa), a importância de R$ 33.458,73 por ter 
exercido cargo de confiança na empresa no período de 10/07/86 a 
13/08/1999. O empregado exercia o cargo de gerente de Divisão de 
Varejo e a Ceasa não pagava a gratificação de função. O Jurídico 
do Sindicato entrou com ação na 57ª Vara do Trabalho que julgou 
procedente o pedido numa luta judicial que durou sete anos. A 
sentença final saiu em 16/09/2010.

Responsabilidade subsidiária pune Sendas em R$ 19 mil: 
O ajudante geral dos supermercados Sendas, AJS, contratado 
pela empresa City Express Ltda foi demitido em julho de 2004 
sem receber as verbas rescisórias, FGTS, diferenças de vale 
transporte e vale refeição, horas extras e vínculo empregatício. 
O Sindicato intercedeu na Justiça Trabalhista e o juiz da 38ª 
Vara do Trabalho responsabilizou subsidiariamente a Sendas, 
mandando indenizar o trabalhador em R$ 19.421, 62, já que a 
empresa City Express sumiu do mercado.

Empresa de Importação paga R$ 8 mil: A trabalhadora MGC 
foi demitida em outubro de 2010 da Asian Trade Importação e 
Exportação Ltda, não recebendo as verbas rescisórias na pri-
meira audiência na Justiça do Trabalho, conforme determina a 
legislação trabalhista. A empresa não concordava com os valores 
apresentados pelo Sindicato na defesa da auxiliar de serviços. 
Por consequência, através de um acordo judicial na 21ª Vara do 
Trabalho, teve que pagar 50% sobre todos os valores da rescisão 

(artigo 467 da CLT), mais períodos de férias em dobro e férias 
proporcionais, no valor de R$ 8 mil, pago em quatro vezes.

Sendas assume indenização de empregado terceirizado: 
MCA trabalhava como promotora de vendas no supermercado 
Sendas. Era contratada da empresa Vértice Consultoria em RH 
até ser demitida em agosto de 2004. A empresa terceirizada 
sumiu e não pagou a empregada. Novamente o supermercado 
foi obrigado pela 49ª Vara do Trabalho a pagar as verbas resci-
sórias, FGTS, Horas Extras e Salário Família da trabalhadora 
no valor de R$ 5.741,45. A Sendas recorreu, mas o juiz manteve 
sua decisão, baseado na responsabilidade subsidiária.

Ministério da Justiça arca com rescisão de recepcionista: 
a empresa terceirizada Ultraseg Ultragerenciamento Ltda não 
pagou as verbas rescisórias da recepcionista SSB, demitida em 
junho de 2008. Ela trabalhava na Superintendência do Ministério 
da Justiça no Rio. O Sindicato entrou com ação na 49ª Vara Tra-
balhista que responsabilizou subsidiariamente a União a pagar 
R$ 5.500, referente a todas as verbas rescisórias da empregada, 
devido ao sumiço da Ultraseg.

Empresa ambiental pagou R$ 5 mil de seguro desemprego: 
O designer gráfico LCM foi demitido em julho de 2011 da empresa 
Agência XXI Meio Ambiente e não recebeu o seguro desemprego. 
O Sindicato entrou com ação na 47ª Vara do Trabalho, conseguin-
do um acordo judicial a favor do empregado que está recebendo 
R$ 5 mil atualizados e parcelados em cinco vezes.

rem afastados do trabalho na data 
de assinatura do acordo farão jus 
ao pagamento da referida indeni-
zação. Ficou acordado ainda que 
a Emgepron adiantará 50% do 13º 
salário com o pagamento de junho 
ou por ocasião das férias, prevale-
cendo o que ocorrer primeiro. Ao 
funcionário que exercer a função 
de outro, afastado por um período 
superior a 10 dias, será garantido 
o pagamento da gratificação de 
função prevista no plano de cargos 
e salários da empresa, enquanto 
durar a substituição.

Nesta negociação entre o Sin-
dicato, empresa e comissão de fun-
cionários, houve grandes avanços 
em relação ao acordo anterior. Fi-
cou acertado Auxílio Creche de R$ 
130 p/mês aos homens que tiverem 
a tutela ou guarda legal dos filhos 
até um dia antes de completar 5 
anos, ou com necessidades espe-
ciais sem limite de idade. O mesmo 
beneficio continua mantido para 
as empregadas. Outro avanço foi 
incluir estabilidade provisória no 
emprego de 60 dias ao empregado 
pai após o nascimento de seu filho, 
devidamente comprovado pela cer-
tidão competente. Em caso de fale-
cimento do empregado, o cônjuge 
ou àquele que comprovar depen-
dência econômica do trabalhador, 
receberá Auxílio Funeral no valor 
de um salário base do funcionário.

pregados na estrutura sindical 
em defesa dos trabalhadores. 
A Convenção foi registrada dia 
16 de setembro, sendo o prazo 
para os empregados assinarem 
a carta de oposição  entre 19 e 
28 de setembro. 

Assim, os trabalhadores 
tiveram descontado em seus 
contracheques apenas contri-
buição sindical (antigo imposto 
sindical obrigatório) no mês de 
março, relativo a um dia de sa-
lário de cada trabalhador. Des-
se valor, o Sindicato recebe 60% 
e o restante é destinado para o 
Governo, Federação, Confede-
ração e Central Sindical. 
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O QUE O SINDICATO OFERECE A VOCÊ
CONVÊNIOS COM O SINDICATO

Vamos manter
nossa união
SINDICATO DOS

 EMPREGADOS DE 
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ

Tel.: 2242-1193 / 2242-1339 IM
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Os empregados da Companhia 
de Desenvolvimento Industrial 
(Codin) receberam em 21 de outu-
bro de 2010, no Sindicato, uma di-
ferença relativa a atraso no paga-
mento de salários do ano de 1993, 
por determinação da 1ª Vara do 
Trabalho. O Sindicato recebeu da 
empresa as verbas devidas, repas-
sando-as aos trabalhadores. 

A ação vitoriosa de cumprimen-
to proposta pelo Sindicato benefi-
ciou 34 empregados que na época 
trabalhavam na Codin. Os valores 
foram em média de R$ 500, incluí-

Cerca de 80 mil trabalhadores partici-
param do grande ato em São Paulo, dia 3 
de agosto, reunindo a Nova Central, Força 
Sindical, UGT, CTB, CGTB e organizações 
do movimento social. Os manifestantes 
caminharam do Estádio do Pacaembu até 
a Assembléia Legislativa no Ibirapuera 
defendendo as bandeiras de lutas: fim do 
fator previdenciário, redução da jornada 
de trabalho sem redução de salário, rati-
ficação das convenções 158 e 189 da OIT, 
reforma agrária e urbana, além de 10% do 
PIB e 50% do fundo social do pré-sal exclu-
sivamente para a educação, entre outras.

 Segundo o presidente da Nova 
Central, Calixto Ramos, o ato “foi uma 
grande demonstração de unidade, onde não 
havia uma categoria profissional específi-
ca, mas a categoria de todos os trabalhado-
res e trabalhadoras”. A NCST compareceu 
com expressivo número, concluiu Calixto.

 A caminhada na capital paulista 
encerrou a Agenda Unitária da Classe Tra-
balhadora, um ciclo de mobilizações que, 
por todo o mês de julho, aconteceu em todos 
os estados da federação. 

Caminhada em Brasília reúne
 mais de 10 mil sindicalistas
O ponta pé inicial da Agenda Unitária 

da Classe Trabalhadora ocorreu em Bra-

Embora os trabalhadores tenham aprovado em uma única assembléia no 
Sindicato a pauta para o acordo de 2009 e 2010, até o momento a direção da 
Codin não se pronunciou sobre os reajustes da categoria.  Em 2009, os em-
pregados da Companhia de Desenvolvimento Industrial (Codin) aprovaram 
um reajuste de 6,99%, referente ao índice INPC acumulado entre fevereiro 
de 2008 a fevereiro de 2009. A empresa também não respondeu sobre o acor-
do de 2010, com 4,36% de reposição salarial entre o período de 1/2/2010 e 
1/2/2011. O Sindicato continua aguardando uma posição da empresa quanto 
aos acordos em atraso que vem prejudicando os trabalhadores.

Codin: Sindicato repassa 
diferença salarial

Trabalhadores da Codin sem reajuste

Sindicato participa 
de atos em SP e Brasília 

Assistência Jurídica: 
Os advogados do Sindicato prestam atendimento na área trabalhista, acompanhando as audi-
ências, acordos e processos em nome dos trabalhadores. O atendimento na sede ou subsede de 
Campo Grande é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Se você precisar 
de alguma ajuda ou orientação não hesite em procurar o Sindicato. 
Kombi Assistencial: 
O associado e seus dependentes têm direito a transporte gratuito em caso de doenças ou de 
movimentos grevistas e reivindicatórios. Na hora do sufoco procure o sindicato. 
Auxílios em dinheiro: 
É garantido ao trabalhador – após um ano de associado –, auxílio pecuniário nos casos: natalidade, 
matrimônio, doença ou morte do titular ou dependente. 
Atendimento Social: 
Os diretores estão de plantão à disposição da categoria, para solucionar problemas junto às 
empresas, orientar e receber denúncias que serão encaminhadas às autoridades competentes. 
30% nas consultas de oftalmologia
Consultas, avaliações e exames médicos de vista são realizados no Centro do Rio e em Niterói, 
na Clínica de Olhos Dr. Evandil Júnior. Para ser atendido é preciso pegar um encaminhamento 
na secretaria da presidência do Sindicato.  
Caminhão de Mudanças: 
Os associados têm ao seu dispor um caminhão baú com ajudante, por apenas R$ 80,00, para 
mudanças em todo o Grande Rio, Niterói e São Gonçalo (nas terças e quintas feiras).  
Plano de Saúde Acmerj: 
Oferece aos associados e dependentes consultas e emergências 24 horas com pronto-socorro 
de urgência, sem internação, nas clínicas conveniadas no Centro, Zonas Norte, Oeste, Sul e 
Baixada Fluminense. 
Plano Odontológico:
Associados e dependentes têm direito a tratamento dentário em consultórios no Centro e Ca-
tete, para obturações, tratamento de um canal, limpeza completa com remoção de tártaro e 
implantação de próteses. 

Informações adicionais sobre os benefícios nos Tels: 2242-1339 ou 2242-1193

do 30% sobre o salário base e mul-
tas de 10% por atraso previsto na 
cláusula 54, da Convenção Coleti-
va de 1993. 

 Estácio de Sá oferece descontos para vários cursos 
O Sindicato firmou convênio com a Universidade Estácio de Sá com descontos nos 

cursos de graduação tradicional, graduação tecnológica e pós-graduação em diversas 
unidades no Centro, Zonas Norte, Sul e Oeste.

 São mais de 40 cursos à disposição dos associados (dependentes) e integrantes 
da categoria de empregados de agentes autônomos do comércio no município do Rio. 
Os descontos são para os cursos: de Direito, Administração, Ciências Econômicas, 
Relações Internacionais, Comunicação Social, Engenharia Civil, Engenharia Am-
biental, Engenharia de Alimentos, Educação Física, Turismo, Hotelaria, Designer 
de Modas, Filosofia, Fisioterapia

A partir de 20 reais mensais
Cursos para associados com 50% de desconto

O Espaço Cultural da Rua Riachuelo nº 191, Centro, oferece diversos cursos com 
descontos de 50% para associados e dependentes, com duração de 2 a 3 meses e 
entrega de certificados.  

Os cursos de informática ficam a cargo de instrutores especializados, sendo as 
vagas muito disputadas, já que o mercado de trabalho exige o domínio deste co-
nhecimento. Outros cursos: para garçons, corte, costura e modelagem, cabeleireiro, 
manicure, depilação e aulas de violão e danças (cigana, de salão, forró e samba), que 
ajudam a combater o estresse da vida moderna. Sessões de massagem, alongamento, 
maquiagem e limpeza de pele também são muito procuradas. O Espaço Cultural 
oferece ainda orientação jurídica e verificação de pressão arterial gratuitas. 

Informações adicionais nos telefones: 2242-1339 ou 2242-1193. 

sília, dia 6 de julho, com mais de 10 mil 
sindicalistas de todo o país. Envolveu as 
mesmas centrais que participaram do ato 
em São Paulo e teve apoio dos movimentos 
sociais também presentes na caminhada. 
As bandeiras de lutas defendidas em Bra-
sília se pautaram na decisão da Conclat de 
junho do ano passado e foram reafirmadas 
no ato em São Paulo.

O Sindicato dos Empregados Trabalha-
dores Agentes Autônomos no Comércio, a 
Federação e a NCST/RJ participaram com 
grande delegação dos atos em Brasília e em 
São Paulo, dela fazendo parte o diretor Di-
niz José Albino.

O dirigente sindical Diniz (D) com outros 
sindicalistas em Brasília
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