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REAJUSTE DE 5,44% PARA TODA CATEGORIA
O SINDAUT fechou acordo com o Sindicato Patronal para reajuste salarial 2021
em 5,44% superando todas as dificuldades
econômicas, trabalhistas e aquelas relativas
à pandemia da Covid-19. Todos os trabalhadores terão os salários reajustados em
5,44% referentes à reposição da inflação
entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021.
Os pagamentos terão que ser feitos retroativos a 1º de fevereiro, data base da categoria.
A Convenção Coletiva foi registrada dia
19 de março de 2021. O piso 1 foi para R$
1.362,99 e o piso 2 foi para R$ 1.432,40. Já
o tíquete refeição foi para R$22,58 por dia
efetivamente trabalhado. Vale lembrar que
o piso salarial da categoria em 2 anos teve
um reajuste de 10% enquanto o piso salarial
de outras categorias regidas pelo reajuste
do Estado foi congelado em 2020 e 2021.

Cláusulas econômicas foram
reajustadas
Todas as cláusulas econômicas da
CCT 2021 foram mantidas e reajustadas
no percentual de 5,44% tais como quebra
de caixa, anuênio e tíquete refeição. Esta
Convenção Coletiva de Trabalho já está em
vigor e vale até janeiro de 2022. Foi mantido o programa assistencial coletivo que
tem como objetivo, amparar e transmitir
tranqüilidade aos empregados e seus familiares em forma de reembolso em dinheiro
em momentos felizes ou de fatalidade,
sem quaisquer burocracias. As empresas
descontarão dos empregados a importância
de R$ 10,00 (dez reais) mensais. Todos
os benefícios estão em nosso site: www.
sindaut.org.br

Importância dos SINDICATOS
para o Trabalhador
• São os que lutam por melhores salários;
• São os que lutam por melhores condições de trabalho;
• São os que oferecem assistência
jurídica gratuita para a categoria;
• São os responsáveis por estabelecer
acordos e convenções coletivas;
• São os responsáveis por negociar em
nome da categoria;
• São os principais meios de organização e mobilização dos trabalhadores.

Governo reeditou as MPs 936 e 927
para preservar empregos

balho e suspensão de contratos, o
Pressionado por empresários,
empregador e trabalhador deverão
o Ministério da Economia reedinegociar acordo; a Jornada poderá
tou as duas MPs com os números
1.045 e 1.046, que flexibilizam
ser cortada em 25%, 50% ou 70%,
regras trabalhistas objetivando
com redução proporcional no salápreservar empregos em meio à
rio; o contrato de trabalho poderá
pandemia.
ser suspenso.
Dentre as medidas tomadas
O art. 12 da MP 1.045, expressa
para manutenção do emprego, a
que as medidas de que trata o art. 3º
MP 1.045 estabeleceu a anteciserão implementadas por meio de
pação de férias individualmente
acordo individual escrito ou de ne(com pagamento postergado do
gociação coletiva aos empregados.
terço de férias como medida de
O inciso I se refere aos empregados
alívio ao caixa das firmas); Concom salário igual ou inferior a R$
Guedes, ministro da Economia
cedeu férias coletivas; Antecipou
3.300,00 e o II aos empregados
feriados; Flexibilizou regras para alterar regime de trabalho com diploma de nível superior a duas vezes o limite máxipara home office; Constituiu regime especial de Banco mo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
de Horas (com possibilidade de compensação em até 18
Os que não se enquadram nos itens I e II do art. 12,
meses); Adiou o recolhimento do FGTS dos funcionários somente por acordo coletivo. Essas medidas valem por até
por até quatro meses.
120 dias. Neste período, trabalhador recebe compensação
A MP 1.045 que estabelece a redução da jornada de tra- pela perda de renda.
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EDITORIAL

Brasil – celeiro
do vírus
Os trabalhadores brasileiros vivem tempos difíceis, não só pela
pandemia em si, mas pela forma
com que sua gestão foi conduzida por um presidente negacionista
que levou o país a ter mais de 400
mil mortes, muito perto de chegar
nas 400 mil. O presidente ignorou
a ciência, colocando a economia
acima das vidas. Promoveu o colapso da saúde ignorando que levaria ao desarranjo da economia.
Ignorou o uso de máscaras, assim
como o distanciamento social tão
necessário para o combate ao desastre sanitário.
Devido ao não controle da pandemia e à demora de estabelecer
a vacinação em massa, variantes
mais agressivas do vírus surgiram,
mais transmissíveis e letais. O
Brasil tornou-se o celeiro do vírus
e por isso isolado do mundo, virando pária internacional. Por outro lado, para minimizar as dificuldades da população mais vulneral
o auxílio emergencial não deveria
ter acabado em dezembro, quando
já estava claro que a pandemia estava piorando.
O que o governo pretende pagar às famílias mais carentes é insuficiente para garantir um mínimo de suas necessidades básicas.
Ignora que o auxílio não é apenas uma medida de saúde pública, mas também medida econômica, porque faz com que o consumo cresça, já que as famílias compram alimentos, remédios, entre
outros bens necessários à sua sobrevivência. Bolsonaro também
cessou o auxílio às pequenas e
médias empresas que são as que
mais empregam. Como resultado
perverso, o Brasil tem hoje 14%
de desempregados, crise de desabastecimento e inflação.
Os brasileiros vivem nos primeiros meses de 2021 no pior dos
mundos, num país que tudo tem
para ser o melhor: povo trabalhador, recursos minerais em abundância, clima favorável sem cataclismas, além de única língua e
ausência de conflitos religiosos.

Primeiro de maio com crise e
desemprego

O 1º de maio é uma data comemorativa internacional, dedicada aos
trabalhadores, celebrada anualmente
em quase todos os países do mundo,
sendo feriado em muitos deles. A
homenagem remonta ao ano de 1886.
No entanto, no Brasil não temos o que
comemorar. Em 2017 a Reforma Trabalhista do governo Temer, feita para
criar empregos, pelo contrário, criou
desemprego e enfraqueceu os sindicatos que sofreram um duro golpe, com
a retirada da “Contribuição Sindical
Obrigatória” sem admitir outras formas de manutenção dos sindicatos.
Com esses recursos as entidades sindicais ofereciam assistência social e
jurídica à classe trabalhadora, o que

um golpe em 1964 e ficou 20 anos no
poder, retirou direitos dos trabalhadores e sindicatos, disse Fernando
Bandeira, presidente do SINDAUT.
Com a pandemia do Coronavírus
a crise aumentou e se espalhou. De
acordo com dados do IBGE, o Brasil
tem hoje 40 milhões de pessoas no
trabalho informal e 14 milhões de
desempregados em função da crise
Em 2019 trabalhadores foram às ruas por direitos
econômica provocada pela quebradeira de empresas que atingiu o país
o SINDAUT continua fazendo sem nos últimos dois anos.
ônus para o trabalhador. Com o fim
É hora de fortalecer a luta da clasdo custeio sindical a arrecadação dos
se trabalhadora, resgatando direitos
sindicatos despencou 85% de 2019 históricos conquistados na CLT,
para 2020.
tirados pelas sucessivas reformas
– Nem a ditadura militar que deu feitas a partir de 2017.

A morte de um grande líder sindical – José Calixto Ramos
Faleceu dia 3 de fevereiro, em Recife, o
líder sindical, presidente da Confederação
dos Trabalhadores na Indústria – CNTI
e da Nova Central dos Trabalhadores, à
qual o SINDAUT é filiado. Calixto foi
hospitalizado em Recife em consequência da Covid-19, quando, de maneira repentina, uma parada cardíaca o levou.
O líder sindical deixou forte legado
na sua vitoriosa e insubstituível trajetória em favor dos trabalhadores. Em
conseqüência, o Movimento Sindical de
norte a sul do país, lamentou o desaparecimento dessa liderança sindical, que
deixou sua marca na resistência à retirada de direitos que se acentuou nos últi-

Em 2018, José Calixto (E) recebeu de Bandeira,
o Livro Bandeira de Luta

mos anos e se agravou no governo atual.
A diretoria do SINDAUT se une
em solidariedade aos familiares, amigos, companheiros de jornada e todos aqueles que tiveram a satisfação
de conviver e compartilhar momentos
inesquecíveis ao lado desse líder sindical, que foi a grande inspiração para a luta em defesa dos trabalhadores.
Preocupado com os milhares de brasileiros mortos pela pandemia, se empenhou pelo engajamento dos sindicalistas nas campanhas em favor de um
plano rápido, abrangente e eficaz de
vacinação nacional, envolvendo todas
as entidades filiadas à Nova Central.

SINDAUT consegue na Justiça R$ 86 mil para trabalhadores
Nos últimos quatro meses o Departamento Jurídico do SINDAUT conseguiu

Jurídico à disposição do associado

ganhar na Justiça do Trabalho, o valor total
de R$ 86 mil reais em cinco ações, que
envolveram atraso de salário, diferença
no tíquete refeição, correção salarial,
gratificação da aposentadoria, aviso
prévio, 13º salário, INSS, entre outras.
Dentre elas, destacam-se a do trabalhador R.C.F. da empresa Ribeiro Pedroso e
Juca Advogados Associados, que recebeu
54 mil reais de verbas rescisórias. Outro
ganho importante foi do trabalhador A.V.
da empresa RH Assessoria de Empresas
que recebeu o valor de 7 mil reais de di-

ferença no pagamento do tíquete refeição.
A trabalhadora I.S da Empresa Franke
Sistemas de Cozinhas do Brasil, que recebeu da empresa a titulo de pagamento de
verbas rescisórias o valor de R$ 4.800,00
e a trabalhadora NPTO, da empresa Garantia Eletrônica LTDA, que recebeu R$
20 mil reais referentes à férias vencidas,
acrescidas de 1/3 e diferenças de FGTS.
O Departamento jurídico do SINDAUT
funciona de segunda a sexta das 10hs às
16hs. O Atendimento é individual e gratuito.

Jornal do SINDAUT
JORNAL DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS NO COMÉRCIO E EM EMPRESAS
DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Redação: Rua André Cavalcante,128, Bairro de Fátima – Centro - Rio - RJ — Tels: 3077-2700 e 2242-1202 – Diretor: Fernando Bandeira
Edição: Cláudio José Alves - Reg. MTE nº 31.381 – Fotos: Cláudio José, Bruno Maciel – Colaborou: Berenaldo Lopes – Redação: Bruno Maciel e
Maria Helena Santos – Editoração Eletrônica e Arte Final: FernandoTeixeira — Colaboraram: Todos os integrantes da categoria

Abril/Maio/Junho 2021•Jornal do SINDAUT 3

SINDAUT constatou home-office
na maioria das empresas
A equipe do SINDAUT percorreu várias empresas, distribuiu o jornal com as reivindicações
da categoria e entregou calendários 2021. Nesse
trabalho, foi informada sobre os benefícios disponíveis aos trabalhadores, tirando dúvidas em relação à legislação trabalhista, Acordos e Convenção
Coletiva de Trabalho.
Essa relação entre o Sindicato e os trabalhado-

res é rotineira. Entretanto, com a pandemia, modali- Geordane de Sousa, funcionário do SINDAUT,
dades de trabalho, como o home office, ou até mes- destacou a importância da comunicação entre o
mo o método híbrido de trabalho, dificultou a rela- Sindicato e os Trabalhadores, sejam eles impresção entre o Sindicato e os trabalhadores. Muitas em- sos ou eletrônicos
presas estão com todo efetivo em jornada home offiO SINDAUT continua atendendo diariamente
ce, como foi constatado em duas empresas na Barra na sua sede, Rua André Cavalcanti 128, Bairro de
da Tijuca, a Mark Building e a Beleza Natural. Am- Fátima de 10h às 16hs.
bas estão com mais da metade de seus
funcionários trabalhando remotamente, de suas casas. Por
isso mesmo, como forma de
adaptação aos novos tempos
de pandemia, a comunicação
entre o SINDAUT e os trabalhadores, está focada quase
em sua totalidade nos meios
eletrônicos, sejam eles, o site, a rede social, o facebook,
email, entre outros métodos, o
que minimiza o distanciamento provocado pela Covid -19.
Durante o mês de fevereiro foram visitadas 205 empresas pela equipe do SINDAUT.
Os funcionários Berenaldo (E) e Geordane panfletaram na Emgepron

Projeto de Lei da Câmara Pandemia e inflação cortam ganho real
amplia licença maternidade
dos
trabalhadores
em
2020
para 240 dias
O Projeto de Lei 5373/20
dos deputados, Jorge Goetten
PL/SC, Carmen Zanotto Cidadania/SC e Wellington Roberto do PL/PB, prevê que a trabalhadora mãe ou adotante possa
optar por 120 dias de licença-maternidade com salário integral, como é a regra geral atualmente vigente, ou então por
240 dias de afastamento com a
metade da remuneração.
O texto, em tramitação na
Câmara dos Deputados, altera a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, que dispõe sobre a licença-maternidade, e a
Lei de Benefícios da Previdência Social, que trata do salário-maternidade. “A proposta permite que mães ou adotantes tenham mais tempo para os filhos sem o fantasma da demissão ou da perda de rendimentos”, afirmam os autores do PL.

Do ponto de vista fiscal, o texto
não onera a Previdência Social,
uma vez que o somatório dos
benefícios mensais será exatamente o mesmo, ressaltam. Para os empregadores, vislumbramos maior possibilidade de retenção dessas profissionais no
trabalho.
Agência Câmara dos Deputados

Em 2020, não houve ganho real nos salários
negociados entre patrões e empregados, segundo dados do Salariômetro, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe. Enquanto o reajuste salarial mediano dos profissionais
foi de 3,5% em 2020, o INPC médio no ano
foi também de 3,5%, mostrando que na prática,
não houve aumento algum.
Vale lembrar que o índice inflacionário, usado para reajustar o salário mínimo, acumulou
alta de 5,45% em 2020. Em 2019, o reajuste salarial mediano foi de 4% e o INPC médio no
ano, de 3,7% resultando em um ganho real de
apenas 0,3%. De 2019 a 2020, o piso salarial
médio, passou de R$ 1.218 a R$ 1.269, o que
representou um aumento de 4,2%. O salário
mínimo, por sua vez, foi de R$ 998 a R$ 1.045,
uma alta de 4,7%.
No mesmo período, o número de negociações coletivas sobre reajuste salarial no país passou de 37.413 para 24.592 uma queda de
34,3%. O percentual de presença, no entanto,
aumentou 10,5%. De acordo com Zylberstajn,

professor da FEA/USP e coordenador do Projeto Salariômetro, as reuniões se tornaram mais
espaçadas, “porém mais focadas em temas relevantes aos trabalhadores”. Por este motivo,
há uma participação maior de pessoas, na contramão da quantidade de eventos. Por conta do
distanciamento social, a quantidade de negociações coletivas sobre teletrabalho quase que
quadruplicaram de 2019 para 2020: de 1.122
para 4.042.

Professor Zilberstajn da USP
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Como receber o seguro desemprego Centrais pedem ao STF ações

efetivas para conter a Covid-19

te do Governo Federal ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho. Nas duas alternativas será preciso informar o número do CPF
e documento de requerimento do seguro desemprego, que é fornecido no momento de
rescisão contratual. Após se cadastrar no site
e preencher todos os dados solicitados, basta
esperar pela aprovação do benefício que deve acontecer dentro de 30 dias. O pagamento
é feito somente após o período mínimo solicitado para a análise, que é de 30 dias. Após
este tempo, o valor correspondente ao benefício será depositado em uma conta simplificada ou uma poupança junto à Caixa Econômica Federal, permitindo que o cidadão realize o saque imediato.

A NCST, CUT, CTB, UGT, Força Sindical
e outras entidades representativas dos trabalhadores foram ao STF pedir que reconheça
inconstitucionalidades na condução das políticas públicas de saúde nacional em meio ao
agravamento da pandemia e determine uma
série de ações ao seu enfrentamento.
A ação aponta violação do direito social
à saúde e do direito fundamental à vida, já
que a ocupação de leitos de UTI para Covid-19 chegou a ser superior a 90% em diferentes regiões do País. Recomenda uma “política coordenada no sentido de salvar vidas”.
Segundo as entidades, “a inação do Governo

ACM COM DESCONTO DE 50%

Quadra de Esportes da ACM

Auxílio social ao alcance
do trabalhador

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

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

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

Federal, em adotar as medidas restritivas necessárias ao enfrentamento da crise sanitária,
recomendadas por autoridades científicas nacionais e estrangeiras, tem levado ao aumento de mortes em todo o território nacional e
ao completo colapso do sistema de saúde”.
As entidades pedem liminar para que,
sob a coordenação do governo, seja imposto aos estados e municípios o lockdow, sempre que necessário, bem como a adoção de
várias medidas pela comunidade científica.
Alem das centrais já referidas, o documento
foi assinado por várias entidades dos trabalhadores na saúde.

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

A crise econômica causada pela pandemia
da Covid-19 gerou um aumento nos pedidos
do seguro-desemprego, conseqüência do aumento no número de profissionais demitidos
por todo o país. Daí ser importante saber como solicitar o seguro desemprego em 2021 e
conferir o valor das parcelas, lembrando que se
trata do pagamento de um benefício temporário, direcionado aos brasileiros que foram demitidos sem justa causa. É importante observar as variações dentro dele, como a concessão aos profissionais da agricultura no período defeso, bem como, aqueles em condições
similares à escravidão, visando dar um suporte financeiro até o trabalhador conseguir um
novo emprego, porém, é preciso se enquadrar
em alguns requisitos para receber o benefício.
Quem tem direito ao segurodesemprego
A regra básica é estar desempregado. Portanto, não pode receber os valores, o trabalhador que ainda possua algum vínculo trabalhista, ou a titularidade em alguma empresa. É preciso tambem ter prestado os serviços por pelo
menos 12 meses, dentro do período mínimo
de 18 meses anteriores à última demissão e à
primeira solicitação do benefício. Tem direito ainda aquele que solicitou o benefício dentro do prazo mínimo de nove meses após 12
meses da dispensa anterior, ou, por seis meses para aqueles que darem a segunda entrada.
Como solicitar o benefício
O pedido do benefício é feito através do si-

