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“Adeus Ano Velho,
Feliz Ano Novo...”

Elles Carneiro SAAE lança plano médico
e odontológico conjunto

Mês de dezembro, época de
se fazer um balanço do
 ano que termina e de re-

novar a luta por melhores condi-
ções de vida e emprego para os tra-
balhadores no ano que se avizinha.

Em 2009, nosso Sindicato se fi-
liou à Força Sindical, uma decisão
acertada que está contribuindo
para pressionar os governantes e
parlamentares a legislarem em prol
da causa trabalhista. A Grande
Marcha realizada em novembro,
em Brasília, onde todas as Centrais
unidas reivindicaram a redução da
jornada para 40 horas semanais e
outros itens importantes para os
trabalhadores, é um bom exemplo.

A duras penas, conseguimos
manter as cláusulas sociais existen-
tes em nossas convenções coletivas,
como gratuidade de ensino e adi-
cional por tempo de serviço.  Con-
seguimos também fechar importan-
tes acordos em separado, como o
da Estácio, que teve um excelente
resultado, graças ao apoio maciço
desses auxiliares de administração
escolar. Na contramão, e pelo mo-
tivo inverso, a convenção do 3º grau
apenas em novembro teve seu des-
fecho. Sem a participação desses
trabalhadores, que não prestigia-
ram as assembleias nem estiveram
ao lado do Sindicato durante todo
o longo e árduo processo de nego-
ciação, essa foi a única convenção
em que não obtivemos o INPC in-
tegral a partir da data-base, e o que
conseguimos foi um milagre.

Em nível de Brasil, não pode-
mos deixar de parabenizar o gover-
no federal por algumas medidas
acertadas, como a campanha em
favor da realização da Copa e das

Conheça o novo convênio
médico ambulatorial

Veja nesta edição UERJ: Audiências públicas
são nova esperança

6ª Marcha Nacional
de Trabalhadores

foi um sucesso

Olimpíadas em nosso país, e a re-
dução do IPI para a compra de au-
tomóveis novos e para a chamada
linha branca. Mas lamentamos que
este mesmo governo esteja perden-
do a possibilidade histórica de fa-
zer justiça aos aposentados, já ten-
do anunciado que vai vetar o pro-
jeto de lei que prevê o fim do fator
previdenciário, recentemente apro-
vado pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça. A proposta que está
sendo fechada entre o governo e
as centrais melhora muito pouco a
situação daqueles que ajudaram a
pátria a enriquecer.

Além de esperar sinceramente
que até o final do mandato Lula essa
posição quanto aos aposentados seja
revista, desejamos também que em
2010 o judiciário seja mais célere e
menos protetor do capital, que efe-
tivamente garanta aos trabalhado-
res seus direitos e puna rápida e
exemplarmente os maus patrões,
sejam eles quem forem. Desejamos
que a nossa categoria fique mais
unida em torno do Sindicato, parti-
cipando maciçamente das nossas
assembleias, convocações e mobili-
zações. Assim fortaleceremos nos-
sa representatividade e teremos
amplas condições de conseguir me-
lhores negociações coletivas.

Por fim, desejamos a todos os
trabalhadores, aos associados, a
seus familiares e amigos, à equipe
do Sindicato, aos co-irmãos sindi-
calistas, aos parceiros dos diversos
convênios, aos nossos fornecedo-
res em geral e aos bons parlamen-
tares os melhores votos de Feliz
Natal e Próspero Ano Novo, reple-
to de paz, saúde, trabalho e união.
Um brinde a 2010!

Está em fase final de redação o
novo plano corporativo firmado

entre o Sindicato e a Dix/Amil. É um
plano completo e integrado, que
reúne tanto a assistência médica
quanto a odontológica.

Elles Carneiro, Presidente do
Sindicato, explica: “Estamos sempre
em busca de melhores alternativas
para nossos associados. Muitos já
têm plano de saúde corporativo
conosco, outros têm plano dentário.
Agora temos a possibilidade de
oferecer os dois em um mesmo
plano, com a vantagem de um
preço menor aliado à excelente

qualidade que tanto a Dix quanto
a Amil Dental já ofereciam. É
economia de escala, quanto mais
você tem, menos você paga”.

Os associados podem obter
maiores informações no depar-
tamento de planos de saúde do
SAAE, pelo telefone 2283-2689 ou
pelo e-mail dips@saaerj.org.br .

Pacote Dix e Amil Dental tem preço

e qualidade como maiores atrativos

O Sindicato estará em férias coletivas no
período de 21 de dezembro a 4 de janeiro
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Com o aumento dos
índices de inadim-
plência das escolas,

o SAAE-RJ e a Fenen, Fede-
ração Intermunicipal dos
Estabelecimentos de Ensino
da Baixada Fluminense,
vão deslanchar uma ação
conjunta, inédita, utilizan-
do instrumento previsto na
Convenção Coletiva: a co-
missão paritária, órgão pró-
prio que tem força política
para convocar as escolas. A
ação visa resgatar, o  mais
rápido possível, as contri-
buições sindicais devidas e
não repassadas pelos esta-
belecimentos de ensino.

Para ambas as entida-
des, SAAE-RJ e Fenen, a
mobilização conjunta é
mais do que oportuna, já
que o problema é comum.
“O melhor caminho é o en-
tendimento e prova disso é
que estamos há 25 anos
negociando acordos sem
precisar recorrer a dissídio
coletivo, por isso acredito
que a parceria é válida”,
declarou o Prof. Ari Gomes
dos Santos, Presidente da
federação patronal.

O Vice-presidente do
Sindicato lembrou que pa-
gar a contribuição sindical
é obrigação prevista em lei,
e descontar a contribuição
dos empregados e não re-
passá-las às entidades con-
figura crime. “No caso do
patronal, o não pagamento
da contribuição é grave,
não resta dúvida, mas no

Escolas inadimplentes: não pagamento
da contribuição sindical atinge SAAE
e Fenen, prejudicando empregados

“Como uma parcela da
contribuição vai para o
governo, através do MTE, a
escola que não recolhe pratica
ainda evasão de imposto”

Prof. Ari Gomes dos Santos,
Presidente da Federação patronal

 “No caso dos empregados
é ainda pior, porque o

dinheiro já foi descontado
no contra-cheque do

funcionário. Isso é
apropriação indébita, é crime”

Hélio Penna, Vice-presidente do SAAE

caso dos empregados é ain-
da pior, porque o dinheiro
já foi descontado no con-
tracheque do funcionário.
Isso é apropriação indébi-
ta, é crime”.

“Como uma parcela da
contribuição vai para o go-
verno, através do MTE, a
escola que não recolhe pra-
tica ainda evasão de impos-
to”, completou o Prof. Ari.

Convocação será
para breve

No ofício conjunto que
SAAE-RJ e Fenen assina-
rão, as instituições de ensi-
no em débito serão convo-
cadas para reuniões de
acordo com os municípios
onde estão localizadas.

 No primeiro semestre
deste ano, através da ne-
gociação direta ou das me-
sas-redondas na Gerência
Regional do Trabalho de

Nova Iguaçu, o SAAE-RJ
conseguiu recuperar al-
guns valores. “Ainda há
muito por fazer, especial-
mente nos municípios de
São João de Meriti e Belford
Roxo, mas acreditamos
que a convocação pela co-
missão paritária será um
bom caminho”, declarou
Hélio Penna.

 Também na opinião do
Prof. Ari a convocação deve
render bons frutos: “Enten-
demos a dificuldade finan-
ceira por que passam mui-
tas escolas, mas essa é uma
arrecadação fundamental
para as entidades, sem fa-
lar que temos várias cobran-
ças antigas, de cinco anos.
Na federação tivemos que
interromper obras de cons-
trução e a prestação de ser-
viços ficou prejudicada. São
situações que precisam ser
resolvidas”.

Sangue novo na Associação Fluminense de Educação
(AFE). Eleito com 64 votos de um total de 103 votos

válidos, Cherman Henrique da Cruz, jovem com atuação
na área ambiental, é o novo representante dos emprega-
dos. A eleição ocorreu no dia 27 de outubro, tendo sido
presidida pelo diretor José Vitório e acompanhada pelos
também diretores Celso Cruz e Vera Lúcia.

AFE e Severino Sombra já
contam com novos

representantes sindicais

Na Universidade Severino Sombra, em Vassouras,
a eleição, realizada no dia 25 de novembro, foi

disputada. Três candidatos participaram do processo
que escolheu Silvano da Silva Rocha, do departamento
de Recursos Humanos, como vencedor, com 118 votos
dos 222 válidos. Os outros dois candidatos, Luiz Alberto
Pontes e Luiz Carlos Correa, obtiveram 61 e 42 votos
cada, respectivamente.

A eleição foi presidida pelo diretor do Sindicato, Antonio
José Bevace e foi secretariada pela diretora Romilda de
Oliveira Silva, que ressaltou a colaboração do associado
Marcus Vinicius Moraes durante todo o processo.

Severino Sombra

Os diretores José Vitório (à esquerda) e Celso Cruz (camisa listrada)
acompanharam todo o processo eleitoral na AFE

A partir da esquerda: os candidatos Luiz Carlos Ávila e Luiz Alberto
Pontes, a diretora Romilda de O. Silva, e o eleito Silvano da Silva Rocha,
ao lado do diretor Antonio José Bevace

AFE
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SAAE defende jornada de 40 horas na
6ª Marcha Nacional de Trabalhadores

Mais de 50 mil tra-
balhadores lota-
ram a  capi ta l ,

no dia 11 de novembro,
para pressionar os parla-
mentares pela aprovação
da redução da jornada de
trabalho de 44 para 40 ho-
ras semanais. O SAAE-RJ,
representado pelos direto-
res José Vitório e Vera, jun-
tou-se à grande delegação
da Força Sindical e fez coro
pela redução da jornada e
outras reivindicações dos
trabalhadores.

A manifestação foi arti-
culada por todas as centrais
sindicais brasileiras e incluiu
passeata, ato público e entre-
ga da pauta de reivindica-
ções ao presidente da Câma-

•Aprovação do PL 1/07, que efetiva a política de
valorização do salário mínimo;

• Ratificação das convenções 151 e 158, da OIT;
• Aprovação do PL sobre a regulamentação da ter-

ceirização e combate à precarização nas relações
de trabalho

• Aprovação da PEC 438/01, que penaliza o traba-
lho escravo;

• Criação de um novo marco regulatório para o
pré-sal, que garanta soberania nacional sobre a
exploração e o uso dos recursos, destinando-os a
políticas públicas de combate às desigualdades
sociais e regionais;

Conheça as demais reivindicações
dos trabalhadores:

ra dos Deputados, Michel Te-
mer (PMDB-SP). O presiden-
te do Senado, José Sarney,
também recebeu as centrais.

– Foi uma demonstra-
ção de força maravilho-
sa,  declarou o diretor
José Vitório.

- Desde as 7 horas já es-
távamos concentrados no
estacionamento do está-
dio Mané Garrincha, de

onde partiu a grande ca-
minhada rumo ao Con-
gresso Nacional, declarou
a diretora Vera Lúcia.

Começam as
negociações

coletivas para 2010

Em outubro, o SAAE-RJ
deu início às assem-

bleias de trabalhadores
associados para definir a
pauta de reivindicações
para o próximo ano. O
pessoal do ensino in-
fantil, fundamental, mé-
dio e de cursos livre da
Baixada (Belford Roxo,
Japeri, Mesquita, Niló-
polis, Nova Iguaçu, Quei-
mados e São João de Me-
riti) se reuniu nas delega-
cias de Duque de Caixas
e de Nova Iguaçu no dia
26, enquanto a categoria
de Duque de Caxias teve
sua assembleia no dia 27.
A pauta de reivindicação
será encaminhada ao
patronal antes do recesso

de final do ano.
A diretoria do Sindi-

cato recorda que todas as
convocações para assem-
bleias são publicadas em
jornais de grande cir-
culação e ficam disponi-
bilizadas no site do Sin-
dicato com pelo menos
uma semana de ante-
cedência. Acesse e man-
tenha-se bem informado.

Enfim, assinada a Convenção
Coletiva do 3º grau

Após uma série de
reuniões e impasses

entre o SAAE-RJ e o sindi-
cato patronal, finalmente
em novembro a Convenção
Coletiva do 3º grau foi as-
sinada: INPC integral do
período, equivalente a
6,25%, sendo 2,25% inci-
dentes a partir da data-base,
março de 2009, e 4% a partir
de novembro de 2009, am-
bos os percentuais vigoran-
do sobre os salários de mar-
ço de 2008. Quem foi demi-
tido entre março e outubro
receberá o reajuste integral
de 6,25%.

O Presidente do Sindi-
cato, Elles Carneiro, de-
clarou estar insatisfeito:
“Não foi o acordo que de-
sejávamos. Relutamos o
quanto pudemos, mas a in-
transigência patronal, re-
presentada por executivos
especialmente contratados
para negociar, aliada à
falta de apoio dos nossos
representados neste seg-

mento foram determinan-
tes para o resultado. Me-
diante as condições ad-
versas, foi mesmo um mi-
lagre termos ainda conse-
guido manter a gratuidade
de ensino”, desabafou.

 Convenção vale
por 2 anos

Para evitar o desgaste
deste ano, a Convenção
terá validade de dois a-
nos. Para 2010 está ga-
rantida a reposição sa-
larial pelo INPC integral,
sendo 50% do INPC já na
data-base e os outros 50%
a partir de outubro de
2010. “Como a comissão
de negociação se reúne a
partir de fevereiro, temos
possibilidade de ante-
cipação da aplicação des-
sa metade do reajuste,
mas para isso precisamos
do apoio e da presença
maciça dos auxiliares de
administração”, afirmou
o Presidente.

Em 2010 anuênio retorna
O adicional por tempo

de serviço, congelado em
2009, volta a ser contabi-
lizado a partir de 1/3/2010,
em 0,5% ano. Elles exem-
plifica: “O trabalhador que
em março de 2009 estava
na casa há 10 anos e recebia
mais 10% por conta do a-
nuênio, continuou com es-
se benefício, mas em 2009
esse percentual permane-
ceu igual. Agora em março
próximo o anuênio volta a
ser aplicado ano a ano, en-
tão em 1/3/2010 esse mes-
mo funcionário receberá um
adicional de 10,5% em seu
salário, no ano seguinte 11%
e assim sucessivamente”.

A íntegra da convenção
coletiva está disponível no
site do Sindicato. Acesse
w w w . s a a e r j . o r g . b r /
convencoes.html e confira
todas as cláusulas.

Sindicato já realizou duas assembleias

O que me preocupa não é o grito
dos maus. É o silêncio dos bons.

Martin Luther King

Os diretores Vera Lúcia e José Vitório foram a Brasília participar da 6ª Marcha
de Trabalhadores
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Nº do processo

1485.2009.225.01.002

1472.2009.224.01.007

1485.2009.222.01.003

177220092230100-0

Referência

Atraso salarial

FGTS

13º salário

 Apropriação indébita

Situação em novembro/09

Audiência realizada em 13/11/2009; Unig pediu para

suspender o feito e o sindicato negou

Audiência marcada para 14/1/2010

Audiência marcada para o 6/4/2010

Na audiência realizada em 12/11/2009 a UNIG

apresentou proposta de parcelamento da dívida; SAAE

está analisando

Sindicato move vários processos
contra a SESNI/UNIG

Ato do Presidente do TRT defere pedido de parcelamento da instituição

traso no pagamento dos
salários, do décimo ter-
ceiro, não recolhimento

do FGTS e apropriação indébita
da contribuição sindical. Depois
de esgotadas as tentativas de ne-
gociação com a UNIG, o Sindi-
cato encaminhou ao Ministério
do Trabalho e Emprego dois pe-
didos de fiscalização e entrou
com três processos na justiça pa-
ra exigir o cumprimento dos di-
reitos trabalhistas. Além disso, em
1º de setembro, encaminhou cor-
respondência ao ministro Carlos
Luppi informando da gravidade
da situação.

Salários em atraso
Na audiência do dia 13 de no-

vembro, sobre salários em atraso, a
universidade chegou a pedir a sus-
pensão do feito, sob a justificativa
de estar regularizando a situação e
de que uma nova condenação ju-
dicial somente iria prejudicar a
situação dos próprios funcionários,
como explica a Dra. Michelle Lula,
encarregada do processo:

– A suspensão do feito não foi
aceita e cobrou-se o prosseguimento
do processo, o que foi acolhido pelo
D. juízo, que adiou o feito para que
fosse promulgada sentença.

O Vice-presidente Hélio Penna
complementou:

– Saí tenso da audiên-
cia. A gente aqui man-
tendo contato direto com
os trabalhadores, sentin-
do a revolta deles com os
atrasos sistemáticos da
Unig e com a falta de com-
prometimento sério para
resolver a questão, sa-
bendo das dificuldades
que estão passando e a
universidade vir com
uma proposta dessas? Nesse mo-
mento está nas mãos da juíza do
trabalho resgatar a confiança do
trabalhador na justiça.

 Ato favorece devedor
Mas, apesar de todos os es-

forços do SAAE-RJ, em Ato pu-
blicado no dia 9 de novembro, o
presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região deferiu
o pedido de parcelamento da
instituição para todos os pro-
cessos instaurados até aquela

data, os do SAAE-RJ e
os demais que a uni-
versidade acumula. As
dívidas poderão ser
parceladas em até 39
meses após o paga-
mento da primeira par-
cela, sendo que valores
inferiores a R$ 11.243,81
não poderão ser par-
celadas.

Ao tomar conheci-
mento do Ato do presidente do
TRT, Elles Carneiro, estarrecido,
indagou:

– O que tem por trás disso?
Será que é a força política do
advogado da Sesni, que é um ex-
juiz aposentado? Por que só a-
gora veio essa resolução se esse
problema já ocorre há 10 anos?
Por que não decretam logo a
falência da instituição?

A íntegra do ato você en-
contra no site do SAAE-RJ:
www.saaerj.org.br

SAAE já fez os
cálculos no processo

contra a Seflu

O SAAE-RJ se
antecipou e o

perito contratado
pelo Sindicato já
inclusive fez os
cálculos das dife-
renças salariais a
que os trabalha-
dores da Seflu
terão direito, em função do não
cumprimento dos pisos salariais
previstos na Convenção do
ensino superior. A Dra. Marcela
Aragão Coutinho, responsável
pelo processo, dá os detalhes:

- Quem trabalha na instituição
e recebeu abaixo do piso salarial
fará jus ao recebimento desta di-
ferença. A Seflu nos forneceu
alguns documentos possibilitando
verificarmos que 17 pessoas
receberam abaixo do piso salarial,
e a partir daí apuramos quanto
entendemos ser devido. Estamos
tentando realizar um acordo com
a instituição mas, caso não seja
possível, o juiz já determinou
audiência para o próximo ano.

O Vice-Presidente Hélio Penna
lembra que o momento é de
acompanhar o processo de perto:

– Pedimos aos trabalhadores
que mantenham contato per-
manente com o Sindicato para
saber sobre o andamento do
processo. Podem me procurar
na delegacia de Nova Iguaçu ou
à Dra. Marcela, na sede, para
maiores detalhes.

Dra. Marcela
Aragão, advogada
do Sindicato

Sociedade de Ensino
Iguaçuana: SAAE peticiona
para antecipar audiência

A pedido do SAAE-RJ, a Sociedade Iguaçuana sofreu fiscalização
e foi autuada por atraso de salário, FGTS e outras irregularidades.

Em paralelo, a audiência do processo que o Sindicato move contra a
instituição foi marcada para o dia 18/05/2010. Em razão da distância
do agendamento, o SAAE-RJ está peticionando para solicitar an-
tecipação da data.

A

Dra. Michelle Lula,
advogada do Sindicato

Acessando o site do Sindicato você se
mantém bem informado sobre todos os

processos em andamento, sabe das notícias em
primeira mão e ainda confere todos os
benefícios e convênios que o Sindicato
proporciona a seus associados.

Site garante
informação atualizada

para a categoria

Jurídico em ação



s audiências públicas que
vem ocorrendo na Assem-
bleia  Legislativa do Rio de

Janeiro, Alerj, representam uma
nova esperança para se conseguir
que a UERJ pague o que deve aos
auxiliares de administração esco-
lar. Na última, realizada dia 24 de
novembro, o Presidente do SAAE-
RJ foi enfático e em discurso infla-
mado declarou: “Isso é calote. Não
há comprometimento do reitor, os
poderes são coniventes, o que a
justiça determinou não é cum-
prido e nada acontece. Enquanto
isso nossos trabalhadores envelhe-
cem, adoecem e morrem sem
receber o que é seu de direito”.

 A audiência foi presidida pelo
deputado Paulo Ramos, que con-
cordou com Elles Carneiro: ‘A
constituição enquadra como prá-
tica de crime de responsabilidade
o governador do estado no caso
do não cumprimento das decisões
judiciais. Quem julga o governa-
dor é a Alerj e qualquer cidadão
pode denunciar o governo”, afir-
mou o parlamentar.

Presente à audiência, o re-
presentante da UERJ, Rodrigo
Marcelino, disse que embora a
universidade tenha au-
tonomia administra-
tiva, o ato final fica por
conta do governo do es-
tado e jogou a culpa no
sistema de gestão orça-
mentária,  conhecido
como Siafem.

O deputado Paulo Ramos
comprometeu-se em con-

UERJ: Audiências públicas são nova esperança

A

Audiência pública realizada na Alerj em 24 de novembro

Presidente, o que o Sr. quis dizer
com conivência entre os poderes?

Vou te dar um exemplo. A Juíza
determinou que se pagasse o
Atrasadão em 48 horas. O prazo
não foi cumprido. Nosso Sindicato
então peticionou pedindo o blo-
queio parcial das contas da UERJ,
uma medida prática e objetiva, mas
a juíza indeferiu. Ora, se ela mesma
determinou o pagamento e depois
nega nosso pedido, o que é isso se-
não conivência entre o judiciário e
o executivo?

Isso ocorreu só em relação ao
Atrasadão?

Não, com o Atrasadinho
também. Neste caso, o
precatório foi preterido em
sua ordem cronológica, ou
seja, pagaram outros pre-
catórios na nossa frente, em
descumprimento flagrante à
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal. Esses pre-
catórios, descobrimos de-

vidar para um próximo encontro
na Alerj, com o objetivo de buscar
uma solução para que o paga-
mento efetivamente ocorra, o
presidente do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT), desembarga-
dor Aloysio Santos e o reitor da
UERJ, Ricardo Vieira Alves.

Após a audiência, Elles Carneiro
deu entrevista à Alerj (confira em
www.alerj.rj.gov.br/common/
noticia_corpo.asp?num=33177) e
ao jornal do SAAE. Confira abaixo
os principais tópicos abordados.

pois, são de pessoas com cargo
comissionado na Uerj. Os pre-
catórios do Tribunal de Justiça
também estão em dia, por que os
dos trabalhadores não? Que justiça
é essa?

O Sindicato está tentando
outras formas de obter justiça?

Estamos fazendo de tudo. Além
do trabalho político junto à Alerj,
enviamos relatórios a todas as as-
sociações de magistrados infor-
mando desses absurdos que vem
acontecendo. Alguém tem que se
posicionar, não é possível uma
coisa dessas.

 E com relação à reitoria da UERJ?
Tivemos vários encontros com o

reitor, em um deles ele me disse: Elles,
como é que você quer que eu pague?
Ora, se dependesse de mim, é só
pagar, negociamos parcelamento, o
que seja necessário, mas os trabalha-
dores querem ver a cor do seu
dinheiro. O engraçado é que, em

época de elei-
ção os reitores
colocam em
sua plataforma
que a priori-
dade é pagar
os precatórios.
Depois são e-
leitos e o dis-
curso muda, aí
tem que manter o diálogo aberto com
o governo do estado etc. Lembro que
o reitor da época do Brizola abraçava
a nossa luta e ia junto com a gente
reivindicar o pagamento junto ao
governo, agora não, não há vontade
política.

Qual o papel dos trabalhadores
neste processo?

Os trabalhadores envolvidos nesse
processo devem manter contato
constante com o Sindicato, acessar
sempre o site, comparecer com a
gente às audiências públicas, isso é
uma forma de pressão, ajuda, forta-
lece, mostra a gravidade da situação.

Elles Carneiro: "Isso
é calote"

Rodrigo Marcelino,
representante da UERJ

No SAAE-RJ, além da
assistência jurídica na
área do trabalho, gra-

tuita para toda a categoria, os
associados também têm direito
à assistência nas áreas de fa-
mília (separações, pensão ali-
mentícia, inventários etc), cível
(processos de dano moral, in-
denizações, ações de cobran-

Departamento Jurídico oferece
atendimento diário e em várias áreas

ças, pequenas causas), e previ-
dência (aposentadoria, auxílio
doença, auxílio acidentário, e-
missão de CAT)

Uma equipe de seis advogados
se reveza em plantões diários,
das 13 às 17h, na sede do
Sindicato. Para ser atendido,
basta fazer seu agendamento
pelo telefone 2263-9806.

ASSOCIE-SE E
FORTALEÇA SEU

SINDICATO
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Novas regras facilitam a compra da casa própria

Há alguns anos, o receio na compra da casa própria era
muito grande, afinal não faltavam casos de pessoas que,
acreditando estar prestes a quitar o bem, eram surpre-

endidas com o chamado ‘resíduo’, por vezes quase o valor do
imóvel.

De acordo com o corretor de imóveis Léio Serra, os tempos
mudaram e adquirir a casa própria é realmente possível, inclusi-
ve para quem tem pequena renda familiar. As regulamentações
de mercado agora garantem o valor inicial e final da prestação,
mesmo em longos financiamentos, a operação é rápida, pouco
burocrática e inclui seguro quitando o débito em caso de faleci-
mento do comprador. Confira a entrevista.

Léio, um dos principais receios de
quem vai comprar a casa própria é
o valor final da prestação. Em um
financiamento com prazo máximo,
de 30 anos, o comprador também
sabe quanto vai pagar no final?

Sim. Antigamente não se sabia
porque operávamos pela tabela
‘price’, um modelo adotado na
Suíça, onde funcionava muito
bem porque lá não tem juros. Ago-
ra não, o Brasil adotou a tabela
de juros pré-fixados. Significa
que, no ato da compra, o percen-
tual dos juros para toda a vigên-
cia do contrato será aquele, nem
mais, nem menos. No final do fi-
nanciamento não tem mais resí-
duo, não tem saldo devedor.
Quem comprar um imóvel hoje
sabe que pagará, por ano, de 5 a
9,5% de juros, dependendo das
condições do financiamento e do
valor a ser financiado e esse per-
centual pode ser reduzido em
0,5% para quem tem fundo de
garantia há mais de 3 anos. O

contrato é soberano sobre even-
tuais novos planos econômicos.

E se no meio do contrato o com-
prador tiver a possibilidade de qui-
tar o imóvel ou abater parcelas futu-
ras, ele pode fazê-lo sem prejuízo?

Pode. Os financiamentos traba-
lham com sistema de amortização
constante, ou seja, a qualquer hora
é possível pagar uma ou mais par-
celas, pelo mesmo valor vigente
naquele mês. É interessante, por
exemplo, amortizar um valor ‘x’ e
ficar com uma prestação pequeni-
ninha, fácil de cumprir até o final
do contrato.

Se no período de vigência do finan-
ciamento o comprador vier a falecer
ou perder o emprego, como fica?

Hoje existe um seguro obrigató-
rio, já incluso no valor da presta-
ção, que se refere a falecimentos.
Se o imóvel tiver apenas um titu-
lar e este falecer, o bem  é automa-
ticamente quitado. Se tiver mais de

um titular, a quitação é proporcio-
nal ao percentual do imóvel devi-
do àquele titular. Já se o compra-
dor ficar desempregado, o contra-
to prevê uma tolerância máxima de
seis meses de prestações em atra-
so, quando o normal são três.

Com relação ao prazo, capacida-
de de endividamento e aos valores
financiados, como está o mercado?

Bem mais acessível. Hoje não há
um limite máximo rigoroso para fi-
nanciamentos. No caso do projeto
‘Minha casa, minha vida’, o teto vai
até R$ 130 mil, mas fora desse pro-
jeto, comprovando a capacidade de
pagamento, é possível obter valores
maiores. A família pode comprome-
ter até 30% de sua renda com o pa-
gamento da prestação, veja bem, a
família, uma, duas, três, até quatro
pessoas podem se cotizar para com-
prar a casa própria, não precisa ser
só um. A prioridade da Caixa Eco-
nômica são financiamentos para
quem tem renda familiar de até R$

2.790,00, mas os financiamentos são
concedidos para rendas até R$
4.900,00. E os prazos são amplos,
vão até 360 meses ou 30 anos.

Demora muito pra sair um fi-
nanciamento?

Não, atualmente o sistema está
bem menos burocrático e se você
tiver a assessoria de um profissio-
nal do ramo já leva o processo
montado ao banco e é tudo bem
rápido. Já tive casos de aprovação
de financiamentos que saíram no
mesmo dia, dependendo, é claro,
dos valores envolvidos. Hoje os cor-
retores de imóveis são melhores
qualificados, fazem curso de forma-
ção e reciclagem oferecidos gratui-
tamente pela Caixa e estão aptos a
realmente orientar o cliente.

Falando em orientação, é pro-
vável que a ocorrência da Copa do
Mundo no país em 2014 e as Olim-
píadas no Rio em 2016 influenci-
em o mercado carioca?

Com certeza. E agora é um bom
momento para escolher com calma
e comprar, porque teremos vários
pré-lançamentos, então, com pré-
dios na planta, os valores são mais
atrativos do que quando a constru-
ção já está pronta. As áreas em
volta da Vila Olímpica, na Abelar-
do Bueno, serão muito valorizadas.

Léio Serra de Menezes é corretor de
imóveis autônomo, devidamente regis-
trado no Creci, sob o nº 35.302.
E-mail: leioserram@yahoo.com.br

Curso de Idiomas Wizard
20% de desconto em todos os
cursos de línguas. Rua Oliveira,
11 – Méier - Tel.: 2597-2929.

Convênios garantem descontos aos associados e dependentes

Colégio Batista
Shepard.

20% de desconto
nas mensalidades escolares. Rua José
Higino, 416 – Tijuca - Tel: 2105-0552.

Ótica Miraflor de Bangu
10% de desconto na
compra de qualquer
produto. Av. Cônego de
Vasconcellos, 30 Sl. 302
- Tel.: 3332-4819.

Serviço de
Tratamento dos Pés

10% de desconto na
compra de qualquer pro-
duto. Rua Sete de Setembro,
88 Sl 301 , Centro. Tel.: 2232-3408

Consultório de Psicologia
Rua Figueiredo Ma-
galhães, 286,  Sl. 1015 –
Copacabana.
Tel.: 2256-4545

Faculdades CCAA
20% de desconto nos
cursos de Letras,
Comunicação Social,

Administração e Marketing. Av.
Mal Rondon, 1460 – Riachuelo -
Tels.: 2156-5014 e 2156-5001.

Além de todos os serviços que o Sindicato oferece aos auxiliares
de administração escolar, como assistência jurídica gratuita,
os associados e seus dependentes também contam com des-

contos exclusivos em várias instituições. Confira abaixo



M
uitos brasileiros não tiveram a oportunidade de
aprender a ler e escrever quando crianças,
tendo sido obrigados a abandonar a escola.

Mas, retomar a vida escolar na idade adulta é possível
e pode trazer ótimos resultados, como mostra a
experiência relatada no recém lançado livro Primeiras
Letras - Alfabetização de Jovens e Adultos, da edu-
cadora e escritora Marlene Carvalho.

De acordo com a professora, a alfabetização
melhora a auto-estima e permite que a pessoa
participe da vida da cidade sem constrangimentos,
nas ruas, hospitais, em eventos escolares dos filhos,
enfim, representa uma integração ao mundo.

Confira o artigo da autora.

Como vencer o desafio de alfabetizar-se na idade adulta

A alfabetização de crianças
quase sempre costuma acontecer
entre os cinco e os oito anos,
dependendo da classe social da
família e de outros fatores. Tudo
está previsto para essa etapa:
livros, materiais, métodos estão
disponíveis em a-
bundãncia. As pro-
fessoras são fre-
quentemente soli-
citadas a frequen-
tarem cursos de
extensão ou aper-
feiçoamento, para
se inteirarem das
novidades teórico-
metodológicas. Enfim, há uma
expectativa social bastante in-
tensa e positiva em relação à al-
fabetização infantil: as famílias,
os governos municipais e o fe-
deral estão mais empenhados no
sucesso da alfabetização das
crianças.

Do adulto analfa-
beto, a sociedade espera pouco.
Há um estigma acompanhando a
condição de analfabeto, que passa
a ser negada ou disfarçada por
ele, tanto quanto possível. Os a-
dultos que não se alfabetizaram

na idade própria
muitas vezes car-
regam consigo du-
ras marcas de ex-
periências escolares
frustrantes. Hoje
são raros os a-
nalfabetos adultos
que não passaram
pela escola, a não

ser em regiões muito isoladas, co-
munidades rurais distantes de
tudo. Em geral, nas cidades,
muitos tentaram aprender a ler,
frequentaram escola por um ou
dois anos (às vezes mais) e não
conseguiram. Sua autoestima foi
afetada.

Não é possí-
vel usar com os
adultos algu-
mas técnicas e
métodos ade-
quados para as
crianças, pois é
preciso respei-
tar sua experi-
ência  de vida e
seus conheci-
mentos prévios, e
evitar a infantili-
zação das lições,
dos exercícios  e
até mesmo da lin-
guagem da pro-

fessora ou professor. Na prática,
porém, a EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos) dispõe de menos
materiais didáticos,
livros, filmes, soft-
wares etc que aten-
dam às especifi-
cidades do ensino
de adultos. Tam-
bém há menos cur-
sos de formação de
professores nessa
área e muito, muito
menos investimen-
tos governamentais.
EJA é o primo pobre da educação
pública: nível de ensino de pouco
valor social, para pessoas margi-
nalizadas ou excluídas da escola.

Para frequentar um curso de
EJA os alunos costumam  enfren-
tar problemas de falta de tempo,
dificuldade de acesso, de cansa-

‘Uma vez vencidos
esses desafios, uma
parte dos alunos se

compromete e se
entusiasma,

aproveitando uma
segunda chance de

escolaridade de forma
satisfatória’

ço após um longo dia de tra-
balho e ainda o preconceito
contra a EJA, sem falar no medo
de fracassar novamente. Uma
vez vencidos esses desafios, uma
parte dos alunos se compromete
e se entusiasma, aproveitando
uma segunda chance de esco-
laridade de forma satisfatória.

A meu ver, combater o analfa-
betismo no Brasil começa por
preveni-lo: depende de oferecer
boas escolas públicas para toda a
população infantil, com pro-
gramas de distribuição de livros,
instalação de bibliotecas e salas de
leitura. Depende também de criar
boas condições de trabalho para
professores, pagar-lhes melhores
salários e dar-lhes formação inicial

e continuada de alta
qualidade. Isso tudo
é importantíssimo,
mas não  basta: o
quadro socio-econô-
mico do país precisa
ser melhorado, com a
redução das desi-
gualdades sociais, o
aumento da oferta
de empregos e a pro-
teção dos direitos dos

trabalhadores. No entanto, não se
deve pensar que é preciso esperar
por altos níveis de desenvolvi-
mento para depois cuidar da
educação: as duas coisas devem
caminhar juntas.

“Os adultos que não se
alfabetizaram na idade
própria muitas vezes

carregam consigo
duras marcas de

experiências escolares
frustrantes”

7SAAE-RJDezembro/2009

Marlene Carvalho

Seus Direitos

Vale a pena lembrar. Desde
janeiro de 2002, com a publi-

cação no Diário Oficial da Lei nº
3.359, no âmbito do Rio de Janeiro,
os hospitais particulares estão
proibidos de exigir depósitos
antecipados para aceitarem a
internação de doentes em situação
de emergência ou urgência. O

Lei proíbe exigência de depósitos
para internação de pacientes em

situação de urgência

descumprimento dá direito à
devolução em dobro do valor
depositado.

A nível nacional, vigora a Resolu-
ção Normativa nº 44 de 24/07/03
da ANS que dispõe sobre a proi-
bição da exigência de caução
(depósito) por parte dos hospitais
particulares, planos de saúde etc.

Crescem os serviços de defesa contra a
violência para com idosos

Negligência, agressões físicas e verbais,
apropriação indébita, cárcere privado,

ameaças e violência sexual fazem parte da
relação de denúncias efetivadas por maiores
de 60 anos nas delegacias especializadas contra
idosos e em outros serviços similares. O serviço
vem crescendo em todo o país e é uma defesa importante para proteger
os mais velhos da violência dentro e fora de casa. Anote o endereço no
Rio de Janeiro - DEAPTI - Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa
de Terceira idade (dentro da Estação do Metrô Siqueira Campos -
Copacabana) Tels (21) 2235-3097/ 2548-7769/ 2235-3140



• Campos dos Goytacazes - Praça São
Salvador, 41, SL 1303, Centro, Campos dos
Goytacazes – RJ, CEP: 28010-000, (22)
2723-8021, e-mail: campos@saaerj.org.br

• Duque de Caxias - Av. Presidente Ken-
nedy 1995, grupo 304, Centro, Duque de
Caxias-RJ-CEP 25020-002, (21)2771-
7275,e-mail caxias@saaerj.org.br

• Niterói - Rua Visconde do Rio Bran-
co, 305, SL 1202, Centro, Niterói – RJ,
CEP: 24020-000, (21) 2719-7716, e-mail:
niteroi @saaerj.org.br

• Nova Friburgo - Praça Dermeval Bar-
bosa Moreira, 28, SL 601, Centro, Nova
Friburgo – RJ, CEP: 28625-000, (22) 2522-
3804, e-mail: friburgo@saaerj.org.br

• Nova Iguaçu - Rua Dr. Athaide Pimen-
ta de Moraes, 211, SL 705, Centro, Nova
Iguaçu – RJ, CEP: 26210-190, (21) 2668-
6812, e-mail: novaiguacu@saaerj.org.br

• Valença - Rua dos Mineiros, 120, SL
205, Ed Rita Lira, Centro, Valença – RJ,
CEP: 27600-000, (24) 2453-4379, e-mail:
saaevalenca@bol.com.br

• Volta Redonda - Av. Amaral Peixoto,
91, SL 501, Centro, Volta Redonda – RJ,
CEP: 27253-220, (24) 3342-4977, e-mail:
vredonda@saaerj.org.br

• Petrópolis - Rua Marechal Deodoro,
209, sala 118, Edifício Monte Castelo - Cen-
tro - Petrópolis, CEP 25620-150, (24) 2243-
8362, e-mail: petropolis@saaerj.org.br

SAAE-RJ firma novo convênio
médico ambulatorial

MUDOU-SE
DESCONHECIDO
RECUSADO
ENDEREÇO INSUFICIENTE
NÃO EXISTE O Nº INDICADO
INFORMAÇÃO ESCRITA
PELO PORTEIRO OU PELO SÍNDICO
FALECIDO
AUSENTE
NÃO PROCURADO

Reintegrado ao serviço

postal em___/___/___

Carteiro
–––––––––––

Delegacias Sindicais

9912201584/2008
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Instituto Salutar de Apoio a Saùde conta com mais 60 clínicas em todo o estado

O sindicato fechou, no dia 5
 de novembro, um novo
contrato médico ambu-

latorial de grande abrangência no
Estado do Rio de Janeiro. São 60
clínicas distribuídas na Região
Metropolitana (22), na Baixada
Fluminense (19), na Zona Oeste
(12), na Região dos Lagos (4) e em
São Gonçalo (3).

A parceria com o Insti-
tuto Salutar de Apoio à
Saúde (ISAS) dá direito a
atendimento nas principais
especialidades médicas:
Alergologia, Angiologia,
Cardiologia, Clínica Médi-
ca, Dermatologia, Endocri-
nologia, Geriatria, Ginecologia,
Neurologia, Ortopedia, Pedia-
tria, Psiquiatria e Urologia.

 Na unidade matriz,  onde
funciona o Centro Médico Salu-
tar (Rua Aristides Caire 158,
Méier), é ainda possível realizar
atendimentos gratuitos em Or-
tomolecular, Nutrição, Homeo-
patia e Emagrecimento, além de
Estética corporal e facial, Fisio-
terapia, Fonoaudiologia e Psico-
logia a preços especiais.

Exames gratuitos
e com descontos

Diversos tipos de e-
xames de sangue, urina,

fezes e preventivo ginecológico
também estão cobertos pelo
contrato. Nos demais exames, os
associados e seus dependentes terão
descontos variáveis de até 50%.

Adesão imediata e sem carência
Para ter direito a todos esses

benefícios, basta o associado pro-
curar o departamento de planos
de saúde do SAAE-RJ, na sede, e
fazer a sua adesão e a de seus
dependentes, com direito a aten-

dimento imediato,
sem carência, logo
após a confecção das
carteirinhas. Os casa-
dos podem incluir o
cônjuge e filhos me-
nores de 18 anos; os
solteiros, além dos fi-
lhos, podem incluir pai
e mãe. Em ambos os
casos o total máximo
de dependentes é de
quatro pessoas, cinco
com o titular.

O valor da mensalidade para os
associados do SAAE-RJ é de R$ 55,00
por família e as carteirinhas de
identificação custam R$ 2,00 cada.
“O preço único de R$ 55,00 para
até 5 pessoas e a grande cobertura
de atendimentos, tanto em espe-
cialidades quanto em locais, são de
grande vantagem. Uma excelente
opção para atendimento de quali-
dade no plano ambulatorial corpo-
rativo”, destacou o Diretor Celso
Cruz, que já visitou a unidade Sede
da Salutar.

 Para mais informações, ligue
2283-2689 ou envie um e-mail
para dips@saaerj.org.br.

Teixeira Carelli muda para plano Unimed
através do Sindicato

O Instituto Educacio-
nal Teixeira Carelli, em

Nova Iguaçu, migrou do
plano Unimed individual para o
plano corporativo que o SAAE-RJ
oferece, a preços mais baixos.

De acordo com uma das di-
retoras do colégio, Shirley Teixeira

Carelli, todos os funcionários
administrativos da entidade já
tinham Unimed, mas na moda-
lidade individual. Com a mi-
gração para o plano coletivo, a-
través do Sindicato, a rede médi-
ca para consultas, exames e inter-
nações permaneceu a mesma,

porém os preços diminuíram.
– Verificamos que através do

Sindicato ficava mais viável, con-
sultamos os funcionários e fizemos
a adesão. E realmente, já inclusive
usamos o plano e está comprovado:
ficou igualzinho ao que tínhamos
antes, sendo que mais barato”.

A fachada do Instituto Salutar. No detalhe, o
Diretor Celso Cruz: “Uma excelente opção para
atendimento de qualidade”


