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A MP 873/2019
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2019 APROVADA 

Diretores do SINDAUT apuram os votos da assembleia

O SINDAUT assinou a Convenção Coletiva de Tra-
balho com o sindicato patronal em 14 de fevereiro de 
2019, com reajuste de 5% para quem ganha o piso e 3,6% 
correspondente à infl ação do período, medida pelo INPC/
IBGE, nos demais salários e benefícios.  A convenção co-
letiva foi registrada no Ministério do Trabalho, dia 19 de 
fevereiro. O reajuste é retroativo à data base da categoria 
que é fevereiro de 2019.

Fernando Bandeira, presidente do SINDAUT, avaliou 
que a negociação com o representante dos empresários foi 
muito difícil, como ocorre todos os anos. Porém, este ano, 
foi particularmente mais difícil em razão da grave crise 
econômica e da nova lei da reforma trabalhista aprovada 
em 2017. Ainda assim  o SINDAUT conseguiu repor a 
infl ação nos pisos que fi caram assim defi nidos: Piso1 - R$ 
1.237,00 e Piso 2 - R$ 1.300,00.

O auxílio alimentação foi para R$20,50/dia com jorna-
das superiores a 6h de trabalho. Quem ganha acima desse 
valor o SINDAUT garantiu que as empresas reajustem com 
o percentual de 3,6%. Para quem ganha até R$ 1.735,00 
fi ca assegurado a gratifi cação adicional de anuênio corres-
pondente a 1% por cada ano. 

MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE E 
BENEFÍCIO SOCIAL

O Sindicato conseguiu garantir que empresas com mais 
de 200 empregados forneçam plano de saúde podendo 

Em assembléia per-
manente na sede do SIN-
DAUT e na subsede em 
Campo Grande, a categoria 
aprovou o desconto da con-
tribuição sindical em mar-
ço - um dia de trabalho por 
ano.  O edital da assembléia 
foi publicado em jornal de 
grande circulação e no site 
do SINDAUT, informando 
que ela ocorreria entre os 
dias 11 e 31 de janeiro de 
2019. Por 380 a 156 votos 
a contribuição foi apro-
vada, tendo por objetivo, 
manter a sustentabilidade 
do Sindicato nas lutas em 
defesa dos direitos dos tra-
balhadores. Dessa forma, 
o desconto da contribuição 

O SINDAUT esclarece aos trabalhadores e às empresas, 
que a Convenção Coletiva de Trabalho de 2019/2020 não 
será atingida pela Medida Provisória nº 873, editada dia 1º de 
março, pois a CCT 2019/2020 do SINDAUT foi aprovada e 
registrada no Ministério do Trabalho antes da edição da Medida 
Provisória 873.

O SINDAUT esclarece ainda que as decisões das Assem-
bléias Gerais do Sindicato para instituir tanto a Contribuição 
Sindical quanto as demais contribuições para sustentação 
fi nanceira da entidade têm fundamento jurídico não só nas 
decisões do Poder Judiciário Trabalhista, como também no 
Enunciado nº. 2, da “Jornada de Direito Material e Processual 
do Trabalho da Anamatra e nas Notas Técnicas de números 
1 e 2 da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade 
Sindical – CONALIS, do Ministério Público do Trabalho e 
do Enunciado nº. 24, da Câmara de Coordenação e Revisão, 
também do Ministério Público do Trabalho.

Os trabalhadores que não concordaram em contribuir para o 
Sindicato, se opuseram durante os dias 20/02/19 e 01/03/2019. 
Sendo assim, serão benefi ciados somente aqueles que concor-
daram com a contribuição social.

poderá ser efetuado no pró-
ximo mês de março, como 

o empregador descontar até 15% do valor do contrato. 
Continua valendo o Programa de Benefício Social pelo 
qual o trabalhador contribui com apenas R$10,00/mês 

descontado em folha de pagamento, podendo ser reembol-
sado durante a vigência da Convenção Coletiva contando 
com os benefícios: auxílio educação, auxílio funeral, reem-
bolso farmácia, auxilio matrimonio, entre outros que estão 
disponibilizados no site (www.sindaut.org.br). A vigência 
da Convenção Coletiva de Trabalho vai de 1º de fevereiro 
de 2019 a 31 de janeiro de 2020.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA MANTIDA
Outras cláusulas mantidas na Convenção foram: 

estabilidade provisória para Gestantes – do nascimento 
do fi lho até 5 meses após o parto, conforme determina a 
Constituição Federal; 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 que irá se aposentar e Licença Previdenciária – garan-
tida ao funcionário pelo prazo de 30 dias do seu retorno ao 
trabalho e aos empregados que estiverem de auxílio-doença 
concedido pelo INSS, no período mínimo de 180 dias. 

HOMOLOGAÇÃO DE RCT GARANTIDO NO 
SINDICATO

Ficou assegurado que as homologações dos empre-
gados com mais de um ano de serviço serão feitas no 
SINDAUT, com apresentação dos documentos constantes 
na Instrução Normativa nº 15 de 14 de julho de 2010, da 
Secretaria das Relações do Trabalho do Ministério do 
Trabalho, devendo ser observadas as normas da Súmula 

O presidente do SIN-
DAUT, Fernando Bandei-
ra, entende que “se uma 
assembleia pode decidir 
sobre salários e outros 
direitos, porque não po-
deria decidir também pelo 
desconto da contribuição?”

Ademais, o artigo 8°, 
inciso IV, da Constituição 
Federal possibilita o des-
conto em folha da contri-
buição, desde que fi xada 
por assembleia geral. A de-
cisão da AGE por ser sobe-
rana passará a ter validade 
para todos os membros das 
categorias representadas 
pelo SINDAUT, sem dis-
tinção entre associados e 
não associados.

já vinha acontecendo todos 
os anos.  
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EDITORIAL

As medidas tomadas pelo presiden-
te Bolsonaro não são favoráveis aos 
trabalhadores. Por exemplo, o decreto 
que libera a posse de armas num país 
tão violento como o Brasil pode provo-
car mais violência, a exemplo do que 
ocorreu na Escola Estadual Raul Bra-
sil, em Suzano/SP, onde foram mortas 
10 pessoas. O melhor é estimular a cul-
tura da paz e não a da violência.

Outra iniciativa que preocupa é a 
Medida Provisória nº 873, através da 
qual o governo procura proibir que as 
assembléias de trabalhadores determi-
nem contribuições sindicais aos traba-
lhadores não associados. O poder ju-
diciário e o Ministério Público do Tra-
balho já estão se posicionando pela in-
constitucionalidade da medida e autori-
zando por meio de liminares o descon-
to em folha de pagamento. 

Outros dois projetos apresenta-
dos recentemente também prejudicam 
os trabalhadores. O primeiro, a refor-
ma trabalhista que dá aos trabalhado-
res o direito de escolher entre a cartei-
ra de trabalho verde e amarelo, com de-
sistência de direitos, como 13º salário, 
férias e FGTS e a tradicional, com os 
direitos da CLT. A proposta fere cláu-
sulas pétreas da Constituição expres-
sas no artigo 7º que trata dos direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais. O 
governo quer que o próprio emprega-
do faça a opção de abrir mão desses di-
reitos, o que significa que o trabalhador 
tem que escolher entre ter direitos ou 
ter emprego. 

Já a reforma da Previdência – a 
PEC 6 – eixo central da política econô-
mica do governo, está sendo proposta 
sob alegação de que a Previdência é de-
ficitária, o que não corresponde.

Pela proposta, a idade mínima pa-
ra ter o benefício é de 65 anos para ho-
mens e 62 para as mulheres, com pe-
ríodo de transição de 12 anos para os 
homens e 10 anos para as mulheres. O 
projeto acaba com o modelo atual de 
aposentadoria por tempo de contribui-
ção. A grande inovação é a criação de 
um sistema de capitalização, de caráter 
obrigatório, pelo qual as contribuições 
vão para uma conta individual, respon-
sável por bancar os benefícios no fu-
turo. Entretanto esse modelo fracassou 
no Chile, tendo que ser substituído, tal 
a quantidade de idosos jogados na mi-
séria, o que levou muitos ao suicídio.

Pelo exposto, as notícias que vêm 
do Planalto Central não são boas para 
os trabalhadores. Muito pelo contrário, 
tiram direitos conquistados em muitos 
anos de lutas e devem ser combatidas 
com veemência, inclusive com mobili-
zações nas ruas. 

O SINDAUT conseguiu na Justiça do Trabalho, entre janeiro e 
abril de 2019, indenizações para os trabalhadores da categoria que 
somadas chegam ao valor de R$ 223.572,34 em pagamentos de res-
cisões contratuais. Nesse período, o Sindicato fez 202 atendimen-
tos recebendo as reclamações dos trabalhadores, encaminhadas ao 
Departamento Jurídico para as devidas providências. Foram distri-
buídos 48 processos à Justiça Trabalhista, realizadas 66 audiências 
no TRT/RJ, mais 128 correspondências enviadas aos reclamantes. 
Já entre abril e agosto do ano passado, o SINDAUT bateu um “Re-
cord” em pagamento de verbas na Justiça do Trabalho, atingindo a 
cifra de R$ 582.980,37. Das 23 ações ganhas na Justiça esse ano, 
destacamos:

GERP indeniza empregado na Justiça em mais de R$ 
156 mil – O Instituto de Pesquisa GERP terá que pagar ao em-
pregado DPS a quantia de R$ 156.180,99, sendo que o valor de 
R$ 32.702,99 será pago através de alvará judicial em parcela úni-
ca. Mais uma ação vitoriosa do SINDAUT. E o valor restante de R$ 
109.005,00 dividido em 39 parcelas de R$ 2.795,00 cada uma, com 
o pagamento já iniciado em dezembro de 2018 – referente à resci-
são contratual, contribuição previdenciária não descontada, aviso 
prévio indenizado, férias e multa rescisória.

Justiça Trabalhista determina que SERES pague R$ 
31.800 a MRSA – A trabalhadora foi dispensada e não recebeu 

corretamente suas verbas rescisórias. O Sindicato entrou na Justi-
ça e a empregada já está recebendo suas verbas em 10 parcelas de 
R$ 800,00 – depositada todo dia 10 a partir de maio de 2018 – re-
ferente ao aviso prévio, férias indenizadas com 1/3, multa do arti-
go 477 §8º da CLT e indenização de 40% sobre o FGTS. A empre-
sa deu baixa na carteira, liberou o FGTS e expediu ofício para o Se-
guro Desemprego.

Trabalhadora recebe alvará de R$ 26.913,92 da Adeco 
RH – A funcionária da Adeco receberá R$ 26.913,92 através de al-
vará judicial referente às seguintes verbas: saldo de salário, paga-
mento de férias com 1/3, aviso prévio indenizado, e horas extras.

DUE Venturine paga R$ 18.200 a empregada demitida 
– Através da Justiça Trabalhista o Sindaut conseguiu que a empre-
sa indenizasse a funcionária em R$ 18.200,00. As verbas são refe-
rentes à rescisão de contrato, sobre as quais há contribuição previ-
denciária, aviso prévio indenizado, pagamento de férias e multa de 
40% do FGTS.

MS Logística Aduaneira indeniza trabalhador em mais 
de R$ 10 mil  – Através de conciliação na Justiça do Trabalho, a 
empresa terá que pagar ao empregado AR a quantia de R$ 10.511,35 
dividido em 5 parcelas de R$ 2.102,27, a serem depositadas na con-
ta do autor, todo dia 12, relativa a verbas rescisórias, além da libe-
ração do FGTS.

PROSSEGUEM AS VITÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO
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BOLSONARO PREJUDICA 
TRABALHADORES Por que será que as empresas estimulam os trabalhadores através 

de circulares internas e até mesmo liberando-os de seus serviços para 
vir ao sindicato se opor a qualquer contribuição?

O interessante é que quando o filho do trabalhador adoece e o seu 
responsável falta ao trabalho a resposta da empresa é que deve com-
pensar o dia. Mas por que em relação à carta de oposição isso não 
ocorre?

O motivo é simples. As empresas não querem que os trabalhado-
res tenham um sindicato de força para enfrentá-los. Não querem que 
os trabalhadores ajuízem ações na Justiça contra empresas picaretas. 

Patrões obrigam trabalhadores a
cancelar contribuição no Sindicato

Elas querem mais que isso. Querem simplesmente que os trabalhado-
res abram mão de direitos e benefícios conquistados pelo sindicato ao 
longo dos anos. 

O SINDAUT alerta aos trabalhadores para que fiquem atentos a 
essa prática. Para a OIT - Organização Internacional do Trabalho, essa 
é uma pratica criminosa enquadrada no rol das praticas antissindicais. 

Ao receberem panfletos, informativos ou orientações da sua em-
presa para que venha ao sindicato se opor a alguma contribuição DE-
NUNCIE.  

Na matéria abaixo alguns exemplos de causas ganhas na justiça 
pelo SINDAUT em favor dos trabalhadores.

A reforma trabalhista trouxe uma nova modalidade ardilosa de 
rescisão contratual que é a Rescisão por Mútuo Acordo. Trata-
-se de “nova” modalidade de rescisão contratual que visa eliminar 
a prática ilegal da “rescisão por acordo” e regulamenta o término 
do contrato de trabalho quando empregador e empregado desejam 
este mesmo objetivo.

O SINDAUT recomenda:
*Não fazer nenhum pedido expresso de próprio punho reque-

rendo esta modalidade, porque você vai perder direitos assegura-
dos na CLT.

 *Não assinar nada que diga que está ciente das verbas que se-
rão pagas pela sua dispensa, sem a presença do SINDICATO.

*Exija que sua homologação seja feita no sindicato e não na 
empresa. Assim os homologadores verificam sua rescisão contra-
tual e asseguram que vc receberá todos os seus direitos. 

* SE HOUVER DÚVIDA, NÃO ASSINE NADA!
*PROCURE O SINDAUT!

Alerta! Não faça rescisão por Mútuo Acordo
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SINDAUT visita lojas da Leader e outras 
empresas divulgando benefício social

Acordos aprovados em Assembleias
CBRE CONSULTORIA: TRABALHADORES  APROVAM ACORDO

MOTUS SERVIÇOS APROVA BANCO DE HORAS

TRABALHADORES DA FERROPORT APROVAM ACT 

CUSTOMIZA: TRABALHADORES APROVAM BANCO DE HORAS

Os trabalhadores da Empresa CBRE Consultoria do Brasil 
em assembléia na sede do Sindicato, dia 30/01/2019, aprovaram 
por aclamação três propostas de Acordos Coletivos de Trabalho: 

Incorporação do qüinqüênio ao salário, tendo em vista que 
houve a migração dos empregados que eram representados por 
outra entidade sindical. Houve uma mudança no objeto social 
da empresa e os empregados passaram a ser representados pe-
lo SINDAUT. 

Os trabalhadores da Empresa CUSTOMIZA LOGÍSTICA, aprovaram em assembléia no 
SINDAUT dia 14/11, Acordo Coletivo de Banco de Horas. Pelo acordo, as horas excedentes 
da jornada diária serão contabilizadas para o Banco de Horas na proporção de cada uma ho-
ra trabalhada uma hora será creditada no sistema em benefício do trabalhador, não podendo 
ultrapassar duas horas diárias. As horas extraordinárias aos sábados (se descanso) domin-
gos e feriados, não poderão fazer parte do Banco de Horas, sendo  pagas com     adicional de 

Os trabalhadores da Ferroport aprovaram em assembléia dia 
12 dezembro passado, no Sindicato, a proposta de Acordo Cole-
tivo de Trabalho. Foi aprovado por unanimidade o reajuste sala-
rial sobre os pisos de 3,64% (100% do INPC) e nos demais salá-
rios aumento de 3,0% (82,4% do INPC).  O vale alimentação e o 

O Sindicato dos Empregados de Agentes Autôno-
mos do Comércio – SINDAUT – está percorrendo as 
empresas, distribuindo o jornal, o panfleto informando 
sobre a contribuição social de apenas R$ 10,00 e ouvin-
do as sugestões e queixas dos trabalhadores. Aprovei-

Os trabalhadores da Empresa MOTUS SERVIÇOS, aprova-
ram Acordo Coletivo de Banco de Horas em assembleia realiza-
da no SINDAUT. Pelo acordo as horas excedentes da jornada di-
ária serão contabilizadas para o Banco de Horas na proporção de 

Por unanimidade foi aprovado ACT pelos 
trabalhadores da FERROPORT

Outro acordo aprovado foi o controle flexível da jornada de 
trabalho, com a possibilidade dos empregados entrarem 1 hora 
antes ou 1 hora depois do horário de trabalho, podendo compen-
sar no final da jornada. As horas extras realizadas serão pagas. 

O último Acordo Coletivo aprovado foi a concessão de rea-
juste proporcional aplicado pelo Sindicato que representava os 
empregados, de 3,0% referente ao índice do INPC de março de 
2017, mais o reajuste da convenção do SINDAUT de 1,81% re-
ferente ao INPC de fevereiro de 2018.

100%. Cerca de 40 trabalhadores serão beneficiados pelo acordo aprovado.
A diretora do SINDAUT Maria Alves e o advogado Wagner Coelho conduziram a as-

sembléia tirando duvidas sobre o Acordo. Apenas 3 trabalhadores compareceram à assem-
bléia.

Os diretores do SINDAUT José Diniz e Maria Alves e o advogado Dr. Leandro conduzi-
ram a assembléia de Acordo Coletivo. Somente 4 trabalhadores participaram da assembléia.

vale refeição tiveram um reajuste de 3,0% e o auxílio creche re-
ajuste de 3,64%. Os trabalhadores passaram a ganhar R$ 824,00 
de tíquete refeição, R$ 670,00 de tíquete alimentação e R$ 673,00 
de auxilio creche. Participaram da assembléia 17 trabalhadores. O 
acordo tem validade até 31 de agosto de 2019.

cada hora trabalhada uma hora será creditada no Banco de Horas, 
não podendo ultrapassar duas horas diárias. As horas extraordiná-
rias aos sábados (se descanso) domingos e feriados, não poderão 
integrar  o Banco de Horas. Serão pagas com adicional de 100%.  

tando o contato com os trabalhadores, a equipe do SIN-
DAUT  esclarece sobre as conseqüências perversas da 
Reforma Trabalhista feita tanto pelo governo Temer, co-
mo pelo atual. A reforma retira direitos conquistados pe-
los trabalhadores expressos na Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, em vigor desde 1943, criada pelo presi-
dente Getúlio Vargas. 

A equipe formada pelos assessores Bruno Maciel, Be-
renaldo Lopes e Geordane de Souza, visitou a rede de lo-
jas Leader em vários bairros da cidade:  Leader Lapa, 
Leader Catete, Leader Voluntários da Pátria (Botafogo), 
Leader Botafogo Praia Shopping, Leader Barata Ribeiro 
(Copacabana), Leader Cancela (São Cristóvão), Leader 
Praça das Nações (Bonsucesso), Leader Shopping Nova 
América (Del Castilho), Leader Norte Shopping, Leader 
Uruguaiana (Centro) e Leader Rua da Quitanda (Centro).

Com apenas R$ 10,00 direito a benefícios
O trabalhador que quiser usufruir de direitos a benefí-

cios que o Sindicato oferece, pagará apenas uma contri-
buição social de R$ 10,00. Com isso pode ser reembolsa-
do em dinheiro em muitos gastos pessoais: Auxílio Far-

mácia, Auxílio Doença, Auxílio Natalidade, Auxílio In-
validez, entre outros. 

Alem da Leader, outras empresas foram visitadas 
pela equipe do SINDAUT: Baião Assessoria e Recu-
peração de Crédito, ATN Capital, Carlos Mafra e Lae-
te Advogados, Riopar, MRS Profissional Access, Ceva 
Frei GMT e Infotec Consultoria. Todas localizadas no 
Centro do Rio.
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O SINDAUT contabilizou entre 26 de outubro de 2018 
a 29 de março de 2019, apenas 597 demissões.  O núme-
ro menor de demissões foi em razão da Reforma Traba-
lhista que desobrigou as empresas a homologarem no sin-
dicato obreiro, a não ser por força de Acordo Coletivo en-
tre patrões e empregados. Na Convenção anterior e nesta 
de 2019 ficou assegurado que as homologações dos traba-
lhadores com mais de um ano de serviço, sejam feitas no 
SINDAUT, para dar maior segurança aos trabalhadores na 
defesa de seus direitos.

Entretanto em 2018, o período que teve menos homo-
logações, em função da reforma, foi entre junho e outubro 
quando o Sindicato registrou apenas 537 demissões em cin-
co meses, o que mostra que as empresas estão desrespeitan-

Veja as novidades que seu Sindicato – SINDAUT – oferece a 
quem participa do Programa Benefício Social, com uma contribui-
ção de apenas R$ 10 por mês. O trabalhador empregado de Agen-
tes Autônomos do Comércio no Município do Rio terá direito a uma 
série de benefícios. O Benefício Social tem como objetivo, amparar 
e transmitir tranquilidade aos empregados e seus familiares em mo-
mentos felizes ou de fatalidade, sem quaisquer burocracias. Auxílio 
Reembolso em Dinheiro nas seguintes situações:

Não fique fora dessa! Veja no site o regulamento de como vo-
cê pode ser reembolsado

PARA O TRABALHADOR 
QUE CONTRIBUI COM 

R$ 10,00/MÊS
CESTA BÁSICA - R$ 250,00 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO           
R$ 150,00

AUXÍLIO DOENÇA                 
R$ 375,00

REEMBOLSO FARMÁCIA    
R$ 90,00

AUXÍLIO DESPESA 
FAMILIAR - R$ 650,00

AUXÍLIO MATRIMÔNIO       
R$ 150,00

AUXÍLIO NATALIDADE        
R$ 150,00

AUXÍLIO FUNERAL TITULAR 
R$ 1.000,00

AUXÍLIO FUNERAL 
DEPENDENTE  - R$ 375,00

AUXÍLIO INVALIDEZ 
PERMANENTE - R$ 5.500,00

PARA O TRABALHADOR 
QUE CONTRIBUI COM 

R$ 30,00/MÊS
CESTA BÁSICA - R$ 500,00 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO           
R$ 250,00

AUXÍLIO DOENÇA                 
R$ 625,00

REEMBOLSO FARMÁCIA    
R$ 200,00

AUXÍLIO DESPESA 
FAMILIAR - R$ 1250,00

AUXÍLIO MATRIMÔNIO       
R$ 315,00

AUXÍLIO NATALIDADE        
R$ 315,00

AUXÍLIO FUNERAL TITULAR 
R$ 2.000,00

AUXÍLIO FUNERAL 
DEPENDENTE  - R$ 625,00

AUXÍLIO INVALIDEZ 
PERMANENTE - R$ 11.000,00

Homologações devem 
ser feitas no SINDAUT                   

Tendo em vista que a ENGEPRON propôs reajuste zero pa-
ra os salários e benefícios dos trabalhadores, O SINDAUT recor-
reu ao Ministério Público do Trabalho, que, através do procurador 
do trabalho Alexandre Salgado Dourado Martins, apresentou uma 
contra proposta que foi apreciada pelos trabalhadores. 

Em reunião com a comissão de trabalhadores, na sede do SIN-
DAUT, ficou decidido que a proposta apresentada pelo Ministério 
Público do Trabalho atende em parte a reivindicação da categoria. 
Foram feitos ajustes na proposta, que foi encaminhada ao comando 
da Empresa. A ENGEPRON está analisando a proposta de acor-
do e encaminhará em breve uma resposta da pauta ao Sindicato. 

ENGEPRON: NEGOCIAÇÃO 
SALARIAL CONTINUA

AUXÍLIO SOCIAL AO 
ALCANCE DO TRABALHADOR

50% DE DESCONTO

SINDICATO DOS 
EMPREGADOS 
DE AGENTES 

AUTÔNOMOS - RJ

20% de desconto em 
turmas regulares

10% de desconto em 
turmas promocionais

SÓCIOS DO SINDAUT TEM MAIS BENEFÍCIOS

Dentista para associados e dependentes do SINDAUT

PLANO DE ASSISTENCIA 

Mais de 40 cursos à disposição dos associados e dependen-
tes. Descontos especiais de 5 a 30% nos cursos de graduação, 
graduação tecnológica e pós-graduação.

Os associados e seus dependen-
tes têm direito a tratamento dentá-
rio gratuito graças ao convênio fei-
to pelo SINDAUT. Para maiores in-
formações sobre a cobertura ofereci-
da, os associados devem ligar para o 
SINDAUT das 8h às 17:30h, de se-
gunda a sexta-feira. Tels: 3077-2700 
/ 2242-1202 ou pelo site www.sin-
daut.org.br em Benefícios

Os associados e dependentes do SINDAUT te-
rão direito ao plano de assistência médica, CMD, 
que possui uma ampla rede de clínicas credencia-
das com dezenas de tipos de exames 
e consultas médicas. IMEDIATA-
MENTE após o trabalhador reali-
zar a primeira contribuição associa-
tiva, o benefício já entra em vigor. 
Consulte a lista completa de exa-
mes, locais de aten-
dimento e especiali-
dades em nosso si-
te www.sindaut.org.
br em Benefícios.

Qualidade e limpeza fazem a diferen-
ça no novo consultório do Centro

DESCONTOS ESPECIAIS EM CURSOS E UNIVERSIDADES

Seja sindicalizado. 
Associe-se já!

do a Convenção Coletiva do SINDAUT.
As empresas que mais dispensaram nos últimos quatro 

meses foram: Infotec Consultoria (162), Leader (14), Bra-
sil Multi cliente (11), Sebrae (10), Pop Trade (8) e Danne-
mann Siemens (6).

HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO É 
GARANTIA DE DIREITOS

O objetivo da homologação do trabalhador no Sindica-
to é garantir que os valores rescisórios estejam corretos e 
que a empresa não deixou de pagar nada.

As homologações de rescisão contratual sendo feita na 
empresa, o MAIOR PREJUDICADO SERÁ SEMPRE O 
TRABALHADOR! Não permita que a empresa diga o que 

você tem que receber sem a fiscalização do Sindicato.
Não assine qualquer termo de rescisão contratual caso 

haja dívidas das verbas que tem a receber. EXIJA HOMO-
LOGAÇÃO NO SINDICATO! Ligue DENUNCIE - LIGUE 
PARA 3077-2700


