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EDITORIAL

Fazendo história!

O

s protestos que tomaram conta das
ruas das principais
cidades do Brasil, em junho
passado, sinalizam a insatisfação e a pouca crença nos
políticos, nos partidos e nas
ações dos três níveis de governo (federal, estaduais e municipais) que não contemplam
os anseios e as necessidades básicas do cidadão comum.
Sem um viés ideológico, as manifestações passaram
do plano virtual para a vida real através de palavras de
ordem, denúncias, cartazes, humor e doses generosas de
dor. A partir dessas movimentações espontâneas ou não,
o que se pode observar e comprovar é que o grito de verdade de cada um deve ser aplaudido e respeitado, principalmente daqueles que, de forma consciente, trouxeram
às praças e às avenidas a frustração de algumas gerações e
a total falta de credibilidade nas classes dirigentes.
Ainda surfando nessa onda de protestos pelo país,
poderíamos também propor mudanças radicais em cada
microcosmo de todos os cidadãos de bem que pagam impostos, votam e contribuem para o nosso rico Produto Interno Bruto (PIB). Pois, as mudanças devem nascer dentro
de todos nós. Será através de gestos simples que iremos
alicerçar o próximo passo para o futuro de todos.
Dessa forma, estaremos contribuindo para o aperfeiçoamento da nossa casa, da nossa rua, da nossa cidade.
O mundo precisa ser um lugar melhor para se viver. Se
deixarmos de cometer pequenos deslizes sociais ou ainda
leves delitos (como jogar papel no chão, falar ao celular
ao dirigir um veículo, pichar os logradouros, vandalizar o
público e o particular, respeitar ﬁlas etc.), tenho certeza,
que um passo à frente será dado em busca das maiores
reivindicações em nosso macrocosmo.
Vamos fazer a parte que nos cabe nessa história. Vamos, sim, fazer a nossa história. Vamos, unindo forças!

Luiz Henrique de Oliveira Pimentel
Presidente

Sindicato define Convenções
Coletivas de Trabalho
O Sintalocas concluiu, em julho, as Convenções Coletivas
de Trabalho com os seguintes sindicatos patronais:
Sindicato das Empresas Comissárias e Consignatárias do
Estado do Rio de Janeiro (Sincoerj); e Sindicato das Micro
e Pequenas Empresas Prestadoras de Serviços no Estado
do Rio de Janeiro (Simpes). Os acordos resultaram em
reajustes de 10% para os trabalhadores do setor.
Página 3

SINDICATO DA LOCAÇÃO DE MINAS

Presidente recebe título
de cidadão honorário
Em entrevista ao Informativo Sintalocas, Geraldo Anatólio
da Silva fala sobre do título de cidadão honorário
oferecido pela Câmara Municipal de Contagem, cidade
onde desenvolveu sua trajetória proﬁssional e militância
no Movimento Sindical.
Página 3

Da esquerda para direita, Anatólio; Fernanda Maria Sampaio, diretora do Sindicato dos
Paniﬁcadores de BH; ??????? e Luiz Pimentel (Sintalocas) na entrega do título.

UGT-RJ oferece cursos gratuitos
para sindicalizados
Página 2
CONVÊNIOS

SINTALOCAS e a busca pela
melhoria da qualidade de vida
Página 4
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Xerox homenageia
Sintalocas

A

Xerox do Brasil, através de seu gerente de
Recursos Humanos, Marcos Gomes, presenteou o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Bens Móveis e de Assistência Técnica
do Estado do Rio de Janeiro com uma placa pelos 20 anos de fundação da entidade sindical.
Para Luiz Henrique de Oliveira Pimentel,
presidente do Sintalocas, foi um gesto de carinho e reconhecimento e uma enorme surpresa. “Apesar dos atritos durante as negociações
salariais, a empresa e o sindicato têm uma boa
relação. O troféu representa o reconhecimento
da qualidade e seriedade do trabalho que prestamos aos nossos associados. Foi uma grande
emoção”, afirma Pimentel.

Feriado durante visita do
papa para JMJ

O

trabalhador carioca
vai ter um período
de descanso extra em julho. Com a vinda do papa
Francisco para participar da
Jornada Mundial da Juventude, evento que acontece
no Rio de Janeiro, de 23 a 28
deste mês, a cidade vai ter
feriados integrais nos dias 25
e 26 (quinta e sexta-feira).
Já no dia 23 (terça-feira), a
folga será a partir das 16h. E,
no dia 29 de julho (segunda-feira), quando termina o
encontro, o feriado é até as
12h para facilitar a saída dos
ônibus da cidade.

Sintalocas continua campanha
para sindicalização
Fortalecimento da categoria profissional só acontece com
a participação cada vez maior dos trabalhadores do setor.

O

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Locadoras de Bens
Móveis e de Assistência
Técnica do Estado do Rio
de Janeiro continua com sua
campanha de ﬁliação de novos associados. O objetivo
é o fortalecimento de nossa
categoria proﬁssional com a
participação cada vez maior
dos trabalhadores do setor.

Pois toda e qualquer entidade classista só é forte com a
presença efetiva dos seus representantes na vida sindical.
A cada nova ﬁliação,
mais oxigênio terá o sindicato em representar a classe trabalhadora na luta por
melhores salários e melhores condições de trabalho.
“Com o intuito de defender
nossos interesses econômi-

cos é que fundamos o Sintalocas”, esclarece Luiz Henrique de Oliveira Pimentel,
presidente do sindicato.
Com uma mensalidade
de apenas 2% sobre o piso
da categoria, conforme convenção trabalhista, você poderá inﬂuir nos destinos dos
proﬁssionais do setor, além
de ganhar uma série de benefícios através de convênios

UGT-RJ oferece cursos gratuitos
para sindicalizados

A

partir de agora, trabalhadores sindicalizados do Sintalocas e seus
dependentes poderão participar dos cursos oferecidos
pela União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro
(UGT-RJ), central sindical da

qual o sindicato é ﬁliado.
A central está com inscrições abertas para os
cursos de informática, Photoshop e de redes sociais
com ênfase em Marketing
Digital através de blogs e
Facebook.

Os cursos são gratuitos
e a certiﬁcação está vinculada à frequência mínima
de 75%. As inscrições podem ser feitas na sede da
central, no Centro do Rio
(Rua Camerino, 128/7º).

De acordo com a prefeitura, os feriados valem
para todas as categorias
proﬁssionais e atividades
econômicas, como fábricas,
serviços, empresas, bancos,
universidades.
Para atender à grande
demanda de peregrinos durante a JMJ, ﬁcam excluídos
do feriado apenas comércio de rua, bares, restaurantes, centros comerciais e
shopping centers, galerias,
estabelecimentos culturais
e pontos turísticos. Serviços
públicos essenciais serão
mantidos.
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Sintalocas define convenções coletivas de trabalho

O

Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas de Bens Móveis
e de Assistência Técnica do Estado do
Rio de Janeiro (Sintalocas), cumprindo
sua ﬁnalidade de representar e defender
legalmente a categoria proﬁssional atuante em todo o território nacional, informa ao seu quadro social que, desde o
início de julho concluiu as Convenções
Coletivas de Trabalho, com os seguintes
sindicatos patronais: Sindicato das Empresas Comissárias e Consignatárias do
Estado do Rio de Janeiro (Sincoerj); e
Sindicato das Micro e Pequenas Empresas Prestadoras de Serviços no Estado
do Rio de Janeiro (Simpes).
A partir da agora as categorias proﬁssionais relacionadas ao Sincoerj terão
reajuste de 10% em seus vencimentos.

O mesmo percentual será dado aos trabalhadores Lotéricos no Município do
Rio de Janeiro, bem como os das pequenas e microempresas. Veja no site www.
sintalocas.org.br mais informações sobre as convenções coletivas de trabalho.
Bom-senso
Com os demais sindicatos, as negociações ainda estão em aberto e
trabalhando para um acordo entre as
partes envolvidas. “Só falta um pouco
de bom-senso. Alertamos para o fato
de que as empresas parceiras se dirijam
ao sindicato, pois o nosso interesse é
fechar o termo de ajustamento aos pisos e reajustes aqui conquistados para
todos os trabalhadores”, observa Luiz
Henrique de Oliveira Pimentel, presi-

dente do Sintalocas.
Segundo Pimentel, as empresas
parceiras não terão diﬁculdades em se
adequar à nova realidade. “Vamos valorizar o trabalhador, pois ele é o gerador de riqueza em todas as instâncias
proﬁssionais”.
Por outro lado, caso as empresas do
município do Rio de Janeiro optem por
acordar osvalores diretamente com o
Sintalocas, ﬁcará isenta do pagamento
da contribuição assistencial cobrada
pelo sindicato patronal. “Nosso objetivo é valorizar as empresas que trabalham com responsabilidade social”.
Os acordos com Sindbens e o Sindloc-RJ ainda não foram fechados devido a impasses criados por estas entidades patronais.

Presidente do Sindicato da Locação de Minas
recebe título de cidadão honorário
Geral no Estado de Minas Gerais
(Sintral-MG) fala sobre a pelo título
de cidadão honorário, conferido recentemente pela Câmara Municipal
de Contagem como reconhecimento pela prestação de serviços relevantes à cidade.

N

ascido em Tibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte
(MG), Geraldo Anatólio da Silva,
casado, 51, contabiliza 34 anos de
militância no Movimento Sindical,
a maior parte deles em Contagem,
cidade da região central de Minas
Gerais, onde iniciou sua trajetória
profissional.
Na breve entrevista abaixo, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Locação em

O que o título representa para o
senhor?
A vida inteira trabalhei em Contagem. O título representa algo positivo para um filho adotivo da cidade.
Tenho recebido felicitações e, sinceramente, não imaginava tamanha
aceitação. Isto significa que o nosso
trabalho tem sido observado de forma positiva. É um motivo de orgulho.
Quem propôs o título na Câmara?
O vereador Alex Chiodi, por meio
das resoluções 009/2012 e 004/2013.
Penso que a aprovação do projeto por ele encaminhado expressa
o respeito do Legislativo de Con-

tagem ao trabalho realizado pelos
sindicatos.
Fale um pouco de sua trajetória
profissional na cidade.
Em 1980, trabalhei no setor de Expedição da Transportadora Caramuru, passando pela Central de
Abastecimento (Ceasa). Em 1987,
criamos a Associação dos Empregados no Comércio de Contagem,
embrião do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Contagem (SINTRACC),
fundado no ano seguinte e do qual
foi o primeiro presidente.
Com a promulgação da Constituição, em 1988, a entidade passou a
se chamar Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Contagem.
Em 2008, trabalhei na empresa Arizona Sinucas, onde, em novembro,
iniciei o processo de organização e
fundação do SINTRAL-MG.
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SINTALOCAS e a busca pela melhoria
da qualidade de vida da categoria

O

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Bens
Móveis e de Assistência Técnica do Estado do Rio de
Janeiro (Sintalocas) não se cansa em lutar pelos proﬁssionais do setor. Um desses aspectos é a busca pela melhoria
da qualidade de vida da categoria. Por isso, preocupa-se em
ampliar quantitativa e qualitativamente os convênios de

produtos e serviços oferecidos ao seu quadro social.
Dentro desse universo oferecido ao associado, o
sindicalizado pode usufruir descontos em universidades
e colégios, cursos de línguas e de informática e clínicas
médicas, além da loja de departamentos WalMart. A
seguir, um resumo dos convênios já existentes:

CCAA MÉIER& TIJUCA
Bolsa de 30% de desconto nas mensalidades dos cursos de inglês ou espanhol por um semestre. Esta promoção
é válida para novos alunos ou ex-alunos.
CENTRO DE ENSINO CCAA
Descontos de 50% nas turmas de nível básico, 40% nas turmas de nível intermediário e 30% nas turmas de
nível avançado, para alunos novos nos cursos de inglês e espanhol na unidade da Rua Buenos Aires, Centro,
Rio de Janeiro.
CENTRO DE ENSINO FISK
Para turmas personalizadas desconto de até 20%; para as turmas promocionais e regulares, desconto de até
10%. Conﬁra no no site: www.ﬁsk.com.br.
CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA
Desconto de 30% para funcionários e associados; e 20% para seus dependentes nos cursos de tecnólogos (nível
superior), licenciaturas e bacharelados. Conﬁra a relação dos cursos no site: www.vestibularcelsolisboa.com.br
CLÍNICA FLORESTA
Rua Floresta Miranda, 137, Centro, Nova Iguaçu – RJ. Obs.: exames de laboratório, eletrocardiograma e preventivo
ginecológico só poderão ser realizados na própria Clínica Floresta ou no Centro Médico Suburbana (Piedade).
CLUBE PÓS-UNISUAM
20% de desconto para os associados e funcionários do Sintalocas nos cursos de pós-graduação. Mais informações:
(21) 3882-9752 ou unisuam.edu.br
COLÉGIO SANTA MÔNICA
Descontos de 5% para os novos alunos e para aqueles que renovarem sua matrícula para 2013 (turnos matutino
e vespertino nas unidades de Bonsucesso, Cachambi, São Gonçalo e Taquara).
MICRORIO INFORMÁTICA
Os sindicalizados têm direito a 10% a mais de desconto, além dos 15% já dados apenas para a indicações e exalunos. Perfazendo um total de 25%.
ÓTICA VISÃO IDEAL
Informações via oticavisaoideal@yahoo.com.br ou (21) 2450-2341. Av. Min. Edgard Romero, 46/301, Madureira,
Rio de Janeiro.
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO
Bolsas de estudos de 15% nos cursos de ensino médio no Colégio Aplicação Paulo Gissoni (CAP) e no Colégio
Castelo Branco (CCB), na graduação tradicional e graduação dos cursos tecnológicos oferecidos pela universidade.
UNICARIOCA
Os ﬁliados ao Sintalocas recebem descontos nas mensalidades em instituições de ensino.
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Mais informações em http://portal.estacio.br/
WALMART
Oferece descontos e promoções para os associados e funcionários do Sintalocas.
Acesse: www.walmart.com.br/sintalocas.

