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Negociações Salariais

Os privilegiados da Justiça Sintalocas fecha mais uma Convenção Coletiva

N

uma época em
que o Supremo
Tribunal Federal
(STF) decide aceitar os embargos infringentes, recursos
que beneﬁciam 12 condenados no processo do mensalão
por lavagem de dinheiro e
formação de quadrilha, quem
está na base da pirâmide social sabe muito bem que as leis não foram feitas para todos. Isto se você não tiver um ótimo advogado, ser ﬁlho
de juiz ou parente de desembargador!
Como é de conhecimento público, pessoa física paga
mais imposto que os bancos; donos de empresas de ônibus, no Rio de Janeiro pelo menos, recebem tratamento
diferenciado quando sua frota tem que passar por vistoria; megaempresários dão calotes de suas dívidas; políticos usam do espírito de corpo em próprio benefício em
detrimento da classe trabalhadora.
Como podemos conﬁar na Justiça se o trabalhador
é visto com outros olhos por quem toma conta da lei
em nosso país? Se um de nós deixa de pagar qualquer
tipo de imposto ou uma mísera prestação de qualquer
serviço ou produto, logo seu nome corre risco de cair na
dívida pública ou fazer parte das listas de devedores do
Banco Central e do famigerado Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC).
Estamos num mato sem cachorro. Mas, em 2014 tem
eleição, época em que o cidadão comum é “caçado” por
políticos que só se deixam ver nesse período...
Cada um de nós pode refazer a história de seu lugar na
hora do voto! O ato mais importante do cidadão é traduzido, hoje, em sua voz digital ao teclar na urna eletrônica.
Por isso, não venda nem anule seu voto; pois, assim poderemos retomar o curso de nossas vidas, punindo todos
aqueles que traíram os anseios de nós, cidadãos!
Luiz Henrique de Oliveira Pimentel
Presidente

O

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Bens Móveis e de Assistência Técnica do Estado do Rio de Janeiro
(Sintalocas) fechou uma nova Convenção Coletiva de Trabalho
com o Sindibens. Com isso, o piso mínimo mensal para os proﬁssionais de empresas locadoras e de assistência técnica passa
a ser de R$ 918,18. Página 3

Secretário do Trabalho propõe parceria com
sindicatos para qualificar trabalhadores

D

urante a cerimônia de abertura do seminário de cinco
anos de fundação da União Geral dos Trabalhadores do
Rio de Janeiro (UGT-RJ), o secretário municipal do Trabalho
e Renda, Augusto Ribeiro (foto abaixo), colocou o órgão à
disposição da entidade para realizar parcerias para promover a
qualiﬁcação proﬁssional da classe trabalhadora. Ele comentou,
ainda, iniciativas bem sucedidas neste sentido. Página 3
Wanderson Ribeiro

Senado Federal aprova regulamentação da
atividade lotérica

A

provado por unanimidade em sessão no Plenário, o Projeto de Lei da Câmara 40/2013 (PLC 40) regulamenta a
atividade Lotérica e estabelece o reajuste anual do valor das
apostas nas loterias, por índice econômico a ser deﬁnido pelo
Ministério da Fazenda. Página 2

CONVÊNIOS

SINTALOCAS e a busca pela
melhoria da qualidade de vida
Página 4
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Senado Federal aprova regulamentação
da atividade lotérica

A

provado por unanimidade na sessão do
Plenário no dia 19 de setembro, o Projeto de Lei da
Câmara 40/2013 (PLC 40)
regulamenta a atividade
lotérica. O texto que estabelece segurança jurídica
para a rede define um prazo de 20 anos para os contratos de permissão das
lotéricas, renováveis por
igual período. Também
estabelece o reajuste anual

do valor das apostas nas
loterias, por índice econômico a ser definido pelo
Ministério da Fazenda.
Com o PLC 40/2013,
a atividade lotérica deixa de ser gerida por circulares e normativas da
Caixa Econômica Federal
(CEF), e passa a contar
com uma legislação específica. Com o projeto de
lei, o setor encontra uma
solução para acabar com

a insegurança da permissão lotérica. “Não se tinha regras para remuneração dos serviços nem
garantia de continuidade
do negócio, já que a renovação era uma prerrogativa exclusiva da Caixa”,
esclarece Luiz Henrique
de Oliveira Pimentel,
presidente do Sintalocas.
O PLC 40/2013 seguiu
para a Presidência da República que, inclusive, o

Evolução salarial dos profissionais do setor
Sintalocas não deixa remuneração do trabalhador perder para inflação.
Desde 2009, categoria obtém ganhos reais.

O

Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas de Bens
Móveis e de Assistência Técnica do
Estado do Rio de
Janeiro, atento à
crise econômica que afeta o mundo e o Brasil
especiﬁcamente, agravada pela ingerência do
Poder Executivo Federal que, impiedosamente,
corrói o salário do trabalhador através da inﬂação, orgulha-se em trazer a público os índices
de aumento salarial real que o proﬁssional do

setor vem recebendo nos últimos quatro anos.
Não podemos esquecer que a missão do
Sintalocas é defender e representar a categoria proﬁssional dos empregados em empresas locadoras de bens móveis e de assistência
técnica, atuantes em toda e qualquer subdivisão administrativa das unidades federativas
compreendidas pela base territorial sindical,
independentemente de convicções políticas,
partidárias e religiosas.
Acompanhe, no site do Sintalocas (www.
sintalocas.org.br), a tabela com a indicação,
passo a passo, da evolução salarial da categoria de maio de 2009 a maio de 2012.

Horário de verão já começou

E

ste ano, o Operador Nacional de Sistema
Elétrico (ONS) programou o horário de
verão para a zero hora do dia 20 de outubro. Com isto, os moradores de estados das
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste já adiantaram seus relógios em uma hora. A Bahia
novamente não fará parte do programa,
conforme conﬁrmou o governador baiano,
Jaques Wagner.
Em contrapartida, no dia 16 de fevereiro
de 2014, os relógios serão atrasados em uma
hora, com o ﬁm do horário de verão. Com a
mudança de horário, os fusos do Brasil se or-

ganizam da seguinte forma em relação ao horário de Brasília (capital do país):
- Duas horas: Acre, Amazonas, Roraima e
Rondônia ﬁcam duas horas atrás do horário
de Brasília;
- Uma hora: os estados do Nordeste (inclusive Bahia), Pará, Amapá, Tocantins, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul continuam com
uma hora a menos do que o horário da capital
federal; e
- Zero hora: as regiões Sul e Sudeste, mais
o estado de Goiás, adotam a mesma hora de
Brasília durante o horário de verão.

sancionou, no dia 15 de
outubro, com apenas dois
vetos.
O Projeto de Lei da
Câmara Nº 40 de 2013
(PLC 40), de autoria do
deputado Beto Mansur
(PP/SP), em resumo, dispõe sobre o exercício da
atividade e a remuneração do permissionário
lotérico, além de outras
providências.
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Secretário do Trabalho propõe parceria para
qualificação profissional
Wanderson Ribeiro

R

epresentando o prefeito Eduardo
Paes na cerimônia de abertura do
seminário de cinco anos de fundação da
União Geral dos Trabalhadores do Rio
de Janeiro (UGT-RJ) – central sindical da
qual o Sintalocas é ﬁliado –, o secretário
municipal do Trabalho e Renda, Augusto
Ribeiro, colocou o órgão à disposição da
entidade para a consolidação de parcerias para o incentivo à qualiﬁcação proﬁssional da classe trabalhadora. Em seu
discurso, ele falou, ainda, sobre o crescimento da central.
“A UGT é a que mais tem crescido
no estado. Precisamos evoluir e acho
que tendo os sindicatos como representantes da população, vamos conseguir

A. Ribeiro (dir. para esq.); Nilson Duarte, presidente UGT-RJ; e Canindé Pegado, secretário geral
da UGT nacional na Mesa de Abertura.

transformações”, aﬁrmou, anunciando
iniciativas de sucesso com sindicatos

quanto à proposta de formação e qualiﬁcação proﬁssional.

CONVENÇÃO 2013/2014

Sintalocas fecha mais uma Convenção Coletiva

O

Sindicato dos
Tr a b a l h a d o res em Empresas de
Bens Móveis e de
Assistência Técnica
do Estado do Rio de Janeiro (Sintalocas),
em sua jornada pró-trabalhador, conseguiu fechar, no mês de setembro, a nova
Convenção Coletiva de Trabalho com o
Sindibens. Com isto, os trabalhadores
das videolocadoras passam a ter um piso
mínimo de R$ 860,00 por mês.
Já os trabalhadores das locadoras de
bens móveis e de assistência técnica em
geral estão assegurados com um mínimo
de R$ 918,18. Para os motoristas, o valor
do piso é de R$ 1.006,50; já os motoristas
de caminhão em geral, o montante ﬁca
em R$ 1.210,00, por mês.
Sobre reajustes e correções salariais,
o acordo coletivo determina que, observando o princípio da isonomia de
salários iguais, a remuneração nominal
dos empregados será corrigida a partir
de primeiro de maio deste ano. Porém,
os aumentos espontâneos serão preservados, “observando-se o incremento percentual gerado na data da sua

concessão”. No entanto, os salários dos
trabalhadores em videolocadoras serão
reajustados na mesma data, mas com o
percentual de 8,5%. As demais locadoras
do município devem reajustar os salários
de seus proﬁssionais em 10%, tendo ainda como referência a mesma data.
Outro ponto positivo ganho com a
nova Convenção Coletiva de Trabalho
junto ao Sindibens é em relação ao auxílio alimentação. A partir de agora, as
empresas fornecerão a seus funcionários
café da manhã, além de auxílio alimentação ou “subsídio monetário equivalente
a R$ 17,00 por dia trabalhado”. Dessa forma, empregados que trabalhem em dias
de repouso (domingos, feriados e dias
compensados), receberão alimentação
gratuita ou subsídio monetário equivalente à R$ 23,00.
Ao longo de 2013, o Sintalocas também concluiu Convenções Coletivas de
Trabalho com o Sindicato das Empresas
Comissárias e Consignatárias do Estado
do Rio de Janeiro e com o Sindicato das
Micro e Pequenas empresas prestadoras
de serviços no Estado do Rio de Janeiro.

Convenção Coletiva com
Sindloc não acontece

D

e acordo com Luiz Henrique
de Oliveira Pimentel, presidente do sindicato, ainda não foi possível fechar nenhum acordo com o
Sindicato das Empresas Locadoras
de Veículos Automotores do Estado do Rio de Janeiro (Sindloc - RJ).
“Gostaria de comunicar aos
nossos companheiros regidos por
essa entidade sindical patronal que
ﬁcará para o futuro uma Convenção Coletiva, em função da falta
de uma diretriz por parte dos dirigentes sindicais dessa instituição,
porque até agora não conseguimos
saber quem verdadeiramente comanda o Sindloc – RJ”, esclarece
Pimentel.
Segundo ele, a luta continua. E
o Sintalocas não vai desistir facil-

mente. “Pois o nosso sindicato
trabalha exclusivamente pela e
para sua categoria”.
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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.

