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O SINDAUT vai protocolar a pauta de reivindicações
no Sindicato patronal da Campanha Salarial 2021 (data
base 1º fevereiro). As reivindicações são resultado de
muitas conversas com os trabalhadores realizadas pela
equipe do SINDAUT que visitam as empresas tirando
duvidas trabalhistas e entregando o Jornal da categoria.
Este ano não haverá assembleia devido à Pandemia da
Covid-19 e as restrições de aglomeração impostas pelo
Governo Federal e protocolos internacionais.
A categoria reivindica reajuste com ganho real nos
salários e nos benefícios medidos pelo INPC do período.
A categoria também decidiu pela manutenção de todas
as cláusulas sociais e econômicas do acordo anterior:
plano de saúde/ seguro saúde, anuênio, pagamento de
horas-extras, PLR e auxílio creche, além de garantir em
cada acordo coletivo que a contribuição assistencial será

CATÁLOGO DE ILUSTRAÇÃO SINDICAL DO LAERTE

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA
CAMPANHA SALARIAL 2021

cláusula obrigatória para manter o atendimento jurídico
gratuito e serviços sociais prestados, entre outros.

Oposição ao benefício social
teve redução de 66%

No período de oposição à Contribuição
do Benefício Social - 31 de agosto a 09 de
setembro – verificou-se redução de 66%
em relação ao ano anterior. Em 2019 se
opuseram 6.990 e este ano apenas 2.372. O
fato se deve à aprovação dos trabalhadores
ao programa de benefícios oferecidos pelo
Sindicato.Muitos trabalhadores denunciaram
ao Sindicato que as empresas incentivam a
oposição ao desconto de R$ 10,00 mensais,
sem ao menos informar do que se trata. Che-

SINDAUT respeitou o protocolo de distanciamento
durante a oposição do benefício social. Além do
distanciamento todos que entraram tiveram sua
temperatura medida e higienizar

gam inclusive a liberar e pagar transporte de
aplicativos para virem se opor. Os que contribuem têm direitos a vários auxílios como:
Auxílio Doença, Despesa Familiar, Matrimônio, Natalidade, Invalidez Permanente,
Funeral, Educação, Reembolso Farmácia,
Cesta Básica, entre outros benefícios que
estão elencados em nosso site.
Além do fortalecimento do debate sindical, o SINDAUT proporciona atendimento
jurídico gratuito, direito a homologação de
rescisão de contrato de trabalho e negociações com o sindicato patronal para reajuste
salarial todos os anos. Historicamente o
SINDAUT nunca fechou uma Convenção
Coletiva de Trabalho tendo o índice de reajuste salarial abaixo do INPC. A Diretoria do
Sindicato avalia que o incentivo à oposição
fica configurado claramente como prática
antissindical pelas empresas que se beneficiam diretamente do enfraquecimento da
entidade, pois impedem a atuação sindical
em defesa dos direitos dos trabalhadores. O
comportamento é vedado pela convenção
98 da OIT e art. 8° da Constituição Federal.

Covid-19: Estabilidade SINDAUT pressiona e emgarantida no emprego presas pagam, atrasados
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Fernando Bandeira Presidente do SINDAUT lembra
que o atual governo defendeu a Reforma Trabalhista
afirmando ser necessário flexibilizar a legislação, corrigir
distorções e facilitar novas contratações. No entanto, o
que se viu foi o desmonte dos sindicatos e 15 milhões de
desempregados em todo o país, agravado ainda mais com
este momento Pandemia.
Nesta Campanha Salarial como todas as outras, a luta
é por aumento real nos salários, pisos salariais, auxílio
alimentação, plano de saúde mais amplo pago pelas empresas, entre outros benefícios. Aqueles que se associarem
ao SINDAUT ainda terão direito: Plano de Assistência
Médica CMD, Dentista, Descontos em farmácia, Descontos de 50% na ACM Lapa, 70% em Colégios, Faculdades
e Universidades, Descontos em cursos de Idiomas e Ótica
entre outros.

FGTS e benefícios poderão ser
recebidos por poupança digital
Os beneficiários de programas como abono salarial, Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e outros benefícios sociais
pagos pela União, estados e municípios poderão receber seus direitos pela poupança digital,
hoje disponível pelo aplicativo Caixa Tem, da
Caixa Econômica Federal (CEF).
A conta também poderá ser usada para o
depósito de benefícios previdenciários, como
aposentadoria e auxílio-doença apenas se a
pessoa autorizar expressamente a abertura
desse tipo de conta ou a utilização de outra
já existente em seu nome. Caso contrário, os
depósitos dessa natureza não serão permitidos
na conta digital. Nos demais casos não há a
obrigatoriedade de fazer o pedido.

A abertura da conta poupança social digital
poderá ser automática. Ela obedecerá às mesmas regras da poupança tradicional, podendo
ser fechada a qualquer tempo, sem custos e
de forma simplificada, ou mesmo convertida
em conta corrente ou de poupança em nome
do titular.

Somente unidos construiremos
um Ano Novo melhor
O SINDAUT deseja à toda categoria
e familiares

Sindicato
emite CAT
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Codin pode gerar
2 mil empregos
Página 3

Regulamentação do
Trabalho Remoto
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EDITORIAL

O Rio merece
respeito
O segundo turno das eleições
ocorreu tendo como pano de fundo a pandemia da Covid – 19, que
provocou grande abstenção de votos. Foi eleito Eduardo Paes, que
já governou a cidade por dois
mandatos.
As eleições municipais são
sempre acompanhadas com atenção, pois se referem à gestão da cidade, muito abandonada nos quatro anos do mandato do prefeito Marcelo Crivella, que por isso
mesmo teve alta rejeição – 63%.
Eleito com o slogan de que iria
cuidar das pessoas, não cuidou.
Também não cuidou da educação,
transporte, habitação, segurança publica e da área que mais exigia atenção, devido à pandemia –
a saúde. Esta foi deixada ao abandono, com falta de médicos, leitos
de UTI, equipamentos, como respiradores artificiais e tomógrafos.
Para o melhor diagnóstico da
Covid-19 o prefeito comprou 10
tomógrafos da China. Pretendeu
instalar um deles no estacionamento da Igreja Universal da Rocinha, descartando a UPA da comunidade. Foi necessário que uma
ação popular movida pelo coletivo
“Fala Subúrbio” impedisse o ato.
Em uma vitória para a comunidade da Rocinha, a Justiça do Rio
proibiu que o prefeito instalasse
o tomógrafo no terreno da Universal, obrigando-o a colocar na UPA
Quanto a Eduardo Paes, vencedor no segundo turno, é tido como bom gestor, mas também pesa sobre ele muitos processos.. O
desemprego aumentou, os turistas sumiram e milhares de negócios fecharam em definitivo. O
município não será palco de outra Olimpíada, e o futuro prefeito não terá ajuda federal para furar
túneis, implodir viadutos e construir museus. Enfim os eleitores fizeram sua opção e que seja para o
bem do Rio, de sua população tão
sofrida nos últimos anos, cansada
de transtornos de toda a espécie. O
Rio merece respeito.

Estabilidade garantida para quem tiver Covid-19
O SINDAUT alerta que o
primeiro passo é tentar conversar com o empregador para
que ele reconheça a responsabilidade. Os funcionários
contaminados pela Covid-19
que conseguirem comprovar que pegaram a doença
através do trabalho podem
garantir estabilidade de 12
meses após a alta médica.
O artigo 29 da Medida Provisória nº 927, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelecia que os
casos de contaminação pelo novo coronavírus não seriam considerados ocupacionais.
De acordo com o Departamento Ju-

rídico do SINDAUT, se o trabalhador
conseguir comprovar que pegou covid-19 no trabalho e ficar afastado por
mais de 15 dias, ele terá direito a: auxí-

lio-doença ou aposentadoria por invalidez; estabilidade acidentária no caso de
retorno ao trabalho (pelo período de 12
meses); recolhimento do FGTS durante
o afastamento;pensão mensal, paga pelo empregador,
aos dependentes em caso de
falecimento;recebimento de
eventual seguro de vida profissional (caso a empresa ofereça
aos funcionários).indenização
por danos morais e materiais;
Para dar entrada nos benefícios, o segurado deve agendar sua perícia
presencial em uma das agências do INSS
que estiverem prestando este serviço, pelo telefone 135 ou pelo site Meu INSS.

Homologação no SINDAUT
caiu devido reforma
trabalhista de Temer

Entre os meses de agosto de 2020 a novembro de 2020, apenas
335 trabalhadores foram homologados no SINDAUT, uma queda
considerável em relação ao mesmo período de 2019. A queda pode
ser creditada à reforma trabalhista aprovada no Governo Temer,
que permitiu que as rescisões contratuais fossem feitas nas empresas. Em conseqüência, um novo problema passou a ser enfrentado pelos trabalhadores formais no país, que é a perda de direitos.
Muitos trabalhadores reclamam que as empresas querem parcelar
efetuar o pagamento das verbas rescisórias parceladas, não pagamento
do aviso prévio, atraso na quitação das verbas lideram as reclamações.
Para que os trabalhadores não sejam prejudicados, o SINDAUT fez
constar em sua Convenção Coletiva de Trabalho/2019 que a homologação deve ser feita no Sindicato. Márcia Silveira, homologadora do
SINDAUT, explica que muitas vezes o trabalhador não tem o conhecimento dos cálculos rescisórios e que a participação do Sindicato laboral
neste momento é fundamental para proteção dos direitos trabalhistas.

Prosseguem as vitórias na justiça

O SINDAUT conseguiu na Justiça do Trabalho, entre julho e novembro de 2020, indenizações para os
trabalhadores da categoria que somadas chegaram ao
valor de 37 mil reais em pagamentos de rescisões contratuais. Destacamos o processo da Trabalhadora A.P.A

que se trata de aviso prévio, deposito do FGTS multa
de 40% e diferença salarial, na qual a empregada teve
ganho de causa de 35 mil reais. Outro processo em destaque foi referente ao deposito do FGTS não realizado
que a trabalhadora tinha direito no valor de 1.250 reais.

SINDAUT pressiona empresas

Após interferência do SINDAUT, salários
atrasados foram pagos. O SINDAUT recebeu
denúncia de que a empresa Gerencial Brasil
Participações e Empreendimentos Ltda, que
presta serviços para a Telefonia Claro S/A, vem
atrasando os salários dos seus empregados.

Ao receber a denúncia, o Sindicato notificou
a empresa para prestar esclarecimentos em
24 horas, sob pena das sanções da Justiça
Trabalhista.
A empresa informou que os atrasos vêm
ocorrendo em razão do não pagamento pela

Claro. Após a notificação do SINDAUT, a
empresa pagou os salários atrasados, e mesmo
assim, o Sindicato denunciou as empresas
Gerencial Brasil Participações e Empreendimentos Ltda e Claro S/A ao Ministério Público
Trabalho, que está investigando as empresas.
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SINDAUT: importante a
comunicação de Acidente
de Trabalho - CAT
A Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou
de trajeto bem como uma doença ocupacional. A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da
ocorrência. Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. Se a empresa não
fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o
médico ou a autoridade pública* poderão
efetivar a qualquer tempo o registro deste
instrumento junto à Previdência Social, o

que não exclui a possibilidade da aplicação
da multa à empresa.
Foi o que ocorreu com a empregada da
empresa MRO que criou dificuldades para
dar entrada no CAT da funcionária acidentada. A empregada da empresa procurou ajuda do Sindicato e conseguiu através da diretoria e do Departamento Jurídico dar entrada de afastamento pelo INSS. A funcionária
emocionada agradece o pronto atendimento
recebido pelo do Diretor Ayrton Fernandes e
todos os funcionários através da Márcia Silveira.
Ficou alguma dúvida? Em caso de dúvidas, ligue para o SINDAUT - 3077-2700

Leader propõe pagar Projeto da CODIN pode
dívida total em 15 anos criar 2 mil empregos

Juliana Castro, da Leader(Conde de Bonfim - 406)
elogiou a defesa do Sindaut

A empresa Cia Leader Promoção de
Vendas, que faz acordos no SINDAUT,
com dívida de mais de 1 bilhão com fornecedores e instituições financeiras, negociou os termos de um plano de recuperação judicial com seus credores.
A varejista fluminense, que pediu
proteção à Justiça em março, pouco antes do início da pandemia, tem quase todos os débitos concentrados em instituições financeiras e fornecedores.
A proposta da empresa é quitar a dívida em 15 anos. Para o passivo trabalhista de R$ 5,9 milhões, a proposta é
que aqueles que têm crédito em quantia equivalente ao valor de até cinco salários mínimos recebam o total em parcela única num prazo de até 30 dias após
acordo homologado. Créditos superiores a esse valor serão recebidos em 12
parcelas mensais. A empresa tem pouco
mais de 2 mil funcionários.
Em 2017 o SINDAUT ganhou ação
coletiva na Justiça o Trabalho, contra a
empresa, que beneficiou 993 trabalhadores. Desde 2010 ela pagava apenas R$
6 do tíquete refeição/alimentação, enquanto o valor em 2016 foi de R$ 18 p/
dia e em 2017 de R$ 19 p/dia. A partir de
então os trabalhadores foram recebendo
as verbas alimentares corrigidas co juros
e correção monetária.

A Falta de empregos no Estado pode estar com os dias contados. O Rio
de Janeiro pode se tornar o maior pólo
exportador do Brasil e da América Latina. O projeto ambicioso encontra respaldo nas condições de portos do Estado e no “desengavetamento” de uma
autorização para a criação da Zona de
Processamento de Exportação - ZPE –
datada de 1994
A primeira região a ser contemplada é o Distrito Industrial de São João
da Barra, onde está o Porto do Açu,
no Norte Fluminense. A expectativa
da Companhia de Desenvolvimento

Industrial do Rio de Janeiro – Codin,
que lançou o edital dia 29 de outubro,
é que pelo menos dois mil empregos
sejam gerados com a atração de empresas para atuar na ZPE, que tem hoje cinco mil empregos. O edital é para
escolher a empresa que vai implantar e
administrar a ZPE.
O projeto foi criado e desenvolvido pela Codin – que faz acordo coletivo com o SINDAUT – a partir de estudos econômicos baseados em dados
públicos da Comissão de Valores Imobiliários - CVM sobre operações urbanas, além das receitas da ZPE do Ceará, a primeira do Brasil.

Porto do Açu
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Trabalho remoto pede
nova regulamentação
Passados quase oito meses sob a pandemia, muitas empresas avaliam adotar o
home office de maneira definitiva. A crise da Covid-19 obrigou empresas de diferentes portes e setores a reorganizarem suas equipes que atuam em escritórios. Adotaram, praticamente de um dia para o ou-

tro, diferentes modelos de trabalho remoto.
Na avaliação do SINDAUT é preciso regulamentação na CLT para a situação em
que se vive hoje. Faltam regras claras para que essa transferência seja judicialmente clara e segura entre empregadores e empregados.

ACM COM
DESCONTO DE 50%

Auxílio social ao alcance
do trabalhador

Sócios do SINDAUT
têm mais benefícios

O Trabalhador Empregado de Agentes Autônomos do Comércio no Município do Rio terá direito a uma série de benefícios com uma contribuição de apenas R$ 10 por mês. O Benefício Social tem como objetivo, amparar e transmitir tranqüilidade aos empregados e seus familiares em momentos 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 você pode ser
reembolsado
PARA O TRABALHADOR
QUE CONTRIBUI COM
R$ 10,00/MÊS

PARA O TRABALHADOR
QUE CONTRIBUI COM
R$ 30,00/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

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

Piscina semi-olímpica à disposição do associado

Qualidade e limpeza fazem a diferença no novo consultório do
Centro

Os associados e seus dependentes têm
direito a tratamento dentário gratuito graças ao convênio feito pelo SINDAUT. Para maiores informações sobre a cobertura oferecida, os associados devem ligar
para o SINDAUT das 10h às 15h, de segunda a sexta- -feira. Tels: 3077-2700 /
2242- 1202 ou pelo site www.sindaut. org.
br em Benefícios

Seja sindicalizado.
Associe-se já!
SINDICATO DOS
EMPREGADOS
DE AGENTES
AUTÔNOMOS - RJ

LUTA
O
E AÇÃ
50% DE DESCONTO

Vamos manter
nossa união

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

IMPRESSO

Quadra de Esportes da ACM

Os associados ao SINDAUT têm direito a 50% de
desconto na ACM/Lapa. O plano pleno oferece as modalidades: natação, ginástica (exceto musculação), hidroginástica e esportes de quadra. O preço varia de acordo
com a faixa etária. De 6 a 20 anos – R$ 151,00; de 21 a
24 anos – R$ 176,00; de 25 a 34 anos – R$ 239,00; de 35
a 59 anos – R$ 290,00. Acima de 60 anos – R$ 239,00.
O encaminhamento é feito na secretaria do SINDAUT.
Informações no tel 3077-2700

