Projeto
Educar
Saiba mais sobre o
sucesso na entrega
do material escolar.

Reflexos
da nova lei
Insegurança jurídica
para trabalhadores e
empregadores.

REFORMA
TRABALHISTA
Entenda de
que maneira
as mudanças
prejudicam o
trabalhador
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Projeto Educar

Programa de entrega de material escolar
para sindicalizados é um sucesso
No início de cada ano temos
diversas despesas relacionadas a festas de fim de ano,
IPTU, IPVA e matrícula escolar, dentre outras, que pesam
em nosso orçamento. Para
amenizar esse problema, o
SindiRefeiçõesRJ oferece aos
seus associados e respectivos dependentes o material
escolar no início de todos os
anos letivos.
Somente em 2018 já foram entregues mais de 3.000 mochilas, além de vários outros itens
escolares. Foi um sucesso!

Confira o
endereço
de nossas
sedes

Para garantir o benefício no
próximo ano, basta o trabalhador sindicalizado apresentar os
seguintes documentos até 30
de novembro de 2018: último
contracheque, comprovante
de matrícula (próprio e/ou de
seus dependentes até 14 anos)
e um documento que comprove a situação de dependência
financeira.

SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

contato@sindirefeicoesrj.org.br
Rua Carlos Chambelland, 256
Vila da Penha - Rio de Janeiro
(21) 2481-1403
(21) 2481-6053
(21) 3385-4555

EDIÇÃO ESPECIAL - Março 2018
Presidente - João Ricardo
Redação - Bruno Freire, Danilo Tojal
(0037288/RJ) e Agência Frog
Arte - Agência Frog

Fique ligado: a entrega sempre tem início na primeira quinzena de janeiro. Aproveite mais
esse benefício!

www.sindirefeicoesrj.org.br
www.facebook.com/
sindirefeicoesrio

INFANTIL

ADULTO

Mochila
Caderno pequeno
Resma de 100 folhas
Régua
Lápis de cor
Giz de cera
Estojo
Caneta
Cola
Tesoura
Apontador
Borracha

Mochila
Caderno grande
Resma de 100 folhas
Régua
Lápis de cor
Estojo
Caneta
Cola
Tesoura
Apontador
Borracha
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Reforma trabalhista

Risco jurídico
para trabalhadores
e empregadores

A reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) deveria ter sido positiva na relação entre o capital e o trabalho. Porém, o que se viu na
prática foi a venda da consciência política
daqueles que elegemos para nos representar, pois aprovaram uma lei que tem pontos
contraditórios, erros técnicos e alterações
inconstitucionais que não agradaram trabalhadores nem empresários, gerando insegurança jurídica.
A imprensa limitou-se a falar sobre o fim da
obrigatoriedade do imposto sindical, afirmando que o sindicato não receberia mais
um dia de salário descontado do trabalhador – na verdade, recebemos apenas 60%,
os outros 40% têm outro destino. Esqueceu
de dizer que, todos os anos, a diretoria do
seu sindicato negocia para celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho (ou Acordo
Coletivo de Trabalho), que garante aumento
anual de salário, alimentação, cesta básica,
plano de saúde e vários outros benefícios
e garantias trabalhistas. Também não disse
que o trabalhador, seja associado ou não, é
beneficiado por esses instrumentos coletivos que são garantidos pelo seu sindicato.
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A mídia não falou sobre os assessores que atendem suas ligações e
reivindicações todos os dias, inclusive nas portarias de empresas e em
seus locais de trabalho, resolvendo
problemas ligados ao não cumprimento desses acordos e convenções e problemas como atraso no
vale-transporte, falta de uniforme,
de alimentação, de plano de saúde,
jornadas irregulares de trabalho, não
pagamento de horas extras... Em
resumo, problemas coletivos e individuais que surgem no dia a dia.
Também não falou sobre o atendimento gratuito dos advogados do
sindicato, que ingressam com ações
na Justiça quando os problemas não
são resolvidos na mesa de negociação. Judicialmente, eles garantem
o enquadramento de empresas aos
nossos instrumentos coletivos, o
bloqueio de verbas recebíveis e do
patrimônio das empresas que não
vinham pagando devidamente os
salários, além de reintegrar empregados demitidos ilegalmente e agir em
diversas outras situações benéficas
aos trabalhadores.
Deixaram de citar que é por meio
das contribuições que o sindicato se
estrutura para atendê-lo e representá-lo devidamente, além de prestar
benefícios como atendimento médico/odontológico, áreas de lazer,
convênios e distribuição de material
escolar. E, no nosso caso, principalmente manter a Cozinha Escola,
própria do SindiRefeiçõesRJ, cons-

truída em nossa sede, um patrimônio exclusivo de toda a categoria de
Refeições no Estado do Rio de Janeiro
que disponibiliza cursos aos nossos
sindicalizados que atendem a necessidades específicas do mercado.
Os defensores da Reforma Trabalhista
dizem que agora o sindicato tem mais
força para negociar, porém há brechas
para que o patrão negocie diretamente
com o empregado. Ao optar ou aceitar
essa situação, dada a fragilidade na
redação de alguns pontos da nova Lei,
o trabalhador e o empregador perdem
a segurança jurídica quanto à aplicação do acordo e sobre como o Judiciário futuramente irá interpretar o que
for acordado. Ou seja, possivelmente
acabará tendo seus direitos violados.

Cabe aqui uma reflexão: você, trabalhador, que ouve a imprensa noticiar todos
os dias que temos mais de 12 milhões
de desempregados no país, já pediu seu
aumento de salário diretamente ao patrão
neste ano? Já disse que não concorda
com a jornada intermitente, o turno de
trabalho implantado ou o pouco intervalo
para descanso e alimentação? Você sabe
bem o que aconteceria se fizesse isso...

É para isso que existe o nosso sindicato.
E aqui seguimos nós do SindiRefeiçõesRJ,
todos os dias, a postos e na luta para defender e garantir os seus direitos.

Conte sempre com a gente!
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Homologação
Apesar das mudanças, procure sempre o sindicato.
A reforma trabalhista desobrigou as empresas a homologar no sindicato os termos de rescisão
contratual dos empregados com mais de 1 ano de carteira assinada – agora o procedimento é
o mesmo realizado com trabalhadores dispensados com menos de um ano, por meio de recibo
de pagamento e quitação. Porém, fique esperto: em caso de dúvidas, o trabalhador pode (e
deve) procurar o sindicato.
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Importância da sindicalização
Há uma máxima no sindicalismo: sindicato forte é o ponto
fraco de qualquer patrão!
Um sindicato não pertence à diretoria
eleita por você, e sim à categoria a qual
representa – no nosso caso, os profissionais de Refeições. Da categoria emanam
os objetivos e a organização na busca
por melhores salários, condições de trabalho e de vida. E a categoria é formada
por você, trabalhador!

Para que o SindiRefeiçõesRJ continue forte
nas negociações com os patrões e as empresas, é fundamental que você se sindicalize e mostre apoio nas mobilizações e
campanhas do seu sindicato. Quanto mais
trabalhadores se sindicalizarem, mais forte
estaremos na mesa de negociações. Juntos, somos mais fortes!

Fique de olho!
Seja sócio do Sindicato.
Fortaleça sua categoria.

Todas as alterações no contrato de trabalho devem ser feitas de comum acordo entre o
trabalhador e o empregado. Se algo lhe for imposto, não se exponha diretamente. Lembre-se: o SindiRefeiçõesRJ é o seu representante! Denuncie imediatamente para nós e iremos
tomar as providências necessárias.

Fechamento das sedes
É com muita tristeza que comunicamos o fechamento das sedes do SindiRefeiçõesRJ em
Niterói, Macaé e Nova Iguaçu. O motivo por trás dessa triste e difícil decisão é simples: a cruel
Reforma Trabalhista, aprovada por deputados que só pensam em seus próprios interesses e
tornaram facultativa a contribuição sindical, estrangulando financeiramente os sindicatos.

VAMOS À LUTA!

Organização na base
do SindiRefeiçõesRJ

Todos os dias, a partir das 4h da manhã, a assessoria de base do SindiRefeiçõesRJ se divide
em equipes para cobrir a área de representação do sindicato. Apuramos denúncias, atendemos reivindicações e informamos o trabalhador sobre seus direitos e benefícios.
No decorrer desse trabalho, descobrimos diversas empresas que não seguiam a Convenção
Coletiva de Trabalho, sonegando direitos aos trabalhadores e praticando salários abaixo dos
pisos definidos na CCT.

Números apurados ao fim de 2017:

63

87

997

120.181km

Novas empresas
cumprindo a CCT

Assembleias realizadas
com trabalhadores

Empresas visitadas
(no local de trabalho)

Percorridos na base

22.841

1.093

837

+ de

Atendimentos telefônicos
nas nossas 7 sedes

Mensagens trocadas
no Facebook

Mensagens/e-mails
respondidos de
trabalhadores

Trabalhadores
alcançados

40mil

