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Editorial

Os royalties
do petróleo e o
futuro do Rio

Elles Carneiro

Uma gigantesca manifes-
tação no centro do Rio
marcou nossa posição em

defesa do Estado, maior produ-
tor de petróleo do país, no dia 17
de março. Estivemos, ao lado da
Força Sindical, levantando a ban-
deira da justa distribuição dos
royalties que vigora até então,
onde os estados produtores, aqui
incluídos também Espírito Santo
e São Paulo, ficam com o ônus
da agressão ao meio-ambiente
e com a responsabilidade de im-
plantar políti-
cas compensa-
tórias. Precisam
ainda qualificar
m ã o - d e - o b r a
especializada e
investir em in-
fraestrutura para que a popula-
ção local e a que migra em fun-
ção do petróleo tenham sanea-
mento, escola, habitação, saúde,
transporte, trabalho...

Essa, aliás, é uma das nossas
maiores preocupações, o traba-
lho. A malfadada proposta do
deputado federal gaúcho Ibsen
Pinheiro, conhecido pelo escân-
dalo dos anões do orçamento,
com certeza empobreceria o Es-
tado, tirando a possibilidade de
novos empregos e ainda causan-
do desemprego. É lógico, se os
investimentos são reduzidos em
90%, todas as pessoas que traba-
lhavam graças a esses recursos
perdem seus postos, suas famíli-
as são drasticamente afetadas,

seus filhos precisam sair da esco-
la particular e por aí vai.

O deputado sequer se preocu-
pou com a realização da Copa do
Mundo, em 2014, e das Olimpía-
das, em 2016, casos em que os três
níveis de governo, federal, estadu-
al e municipal, se comprometeram
com os investimentos necessários.
Não cumprir representa quebra de
contrato e pode inviabilizar os
mega eventos que tanto ajudariam
o Estado e o país a crescerem.

É preciso que pensemos. Por
que isso agora?
Que interesse
tem o parlamen-
tar, em ano elei-
toral, de inventar
um problema
onde não existia

conflito? Em tentar jogar o Rio
contra os demais estados da fe-
deração? Em colocar o presiden-
te da república, com um índice
de aprovação em torno de 80%,
numa sinuca de bico, com o des-
gaste ou de vetar a proposta ou
de compensar o Rio de outras for-
mas? Por que São Paulo, também
atingido com a emenda Ibsen,
fica calado?

Nosso papel, enquanto sindica-
to dos trabalhadores, é também
questionar essas manobras políticas
que, em nome do interesse de uns e
outros, prejudicam nossa classe,
nosso emprego, nosso Estado. Não
vamos deixar isso acontecer. Con-
tinuem conosco nessa luta. Juntos
somos sempre mais fortes.

“Estivemos, ao lado da Força

Sindical, levantando a bandeira

da justa distribuição dos

royalties que vigora até então”

Negociações das
Convenções Coletivas
estão bem adiantadas

Ao que tudo indica, esse ano as convenções coletivas cuja data-
base é março devem ser fechadas rapidamente, provavelmente
dentro do próprio mês. Essa é a expectativa dos dirigentes do

Sindicato, que já realizaram diversos encontros com os representantes
patronais. Além da manutenção dos benefícios já conquistados, como
gratuidade de ensino e o adicional por tempo de serviço, o SAAE-RJ rei-
vindica correção salarial superior ao INPC do período e cumprimento da
lei estadual dos pisos re-
gionais. Acompanhe:

• 1º e 2º graus – pró-
xima reunião acontece
no dia 25 de março;

• Campos, Niterói e
região (66 municípios) –
negociações bem encami-
nhadas com todos os re-
presentantes patronais.

As negociações das
Convenções Coletivas da
Baixada Fluminense e
Caxias, cuja data-base é
janeiro, devem ser con-
cluídas em breve. Tudo que dependia do sindicato foi realizado, só fal-
tando agora a assinatura dos sindicatos patronais.

As negociações com a Estácio também
estão bem encaminhadas. Após três reuni-
ões com a universidade, o Sindicato aguar-
da somente o encaminhamento da propos-
ta final da instituição para convocar assem-
bleia que vai deliberar sobre a aceitação ou
não da mesma. Fique ligado. Consulte sem-
pre o site do Sindicato: www.saaerj.org.br

Sindicato convocará
assembleia para decidir

sobre proposta da Estácio

Veja nesta edição
Nova parceria facilita
a realização do sonho
da casa própria

Adeus aos juros altos.
Conheça o empréstimo
consignado

3º grau terá surpresas
na negociação

SAAE encaminha
denúncia ao CNJ
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3º grau protocola pauta,
mas diz desconhecer

reivindicações

Em reunião realizada
no dia 4 de março,
com a comissão pa-

ritária do 3º grau, a nego-
ciação não pôde ser efeti-
vamente iniciada porque
os representantes patro-
nais alegaram
desconhecer as
reivindicações da
categoria, apesar
de terem proto-
colado, em 8 de
fevereiro, a pau-
ta enviada pelo
SAAE-RJ.

50% do INPC já
A repetitiva

tática de ‘empur-
rar com a barriga’
dessa vez vai es-
barrar com uma
nova estratégia
do Sindicato, co-
mo explica o pre-
sidente. “Estamos
cansados desta
postura patronal.
Ao fechar a Convenção
Coletiva no ano passado,
válida por dois anos, inclu-
ímos uma cláusula que de-
termina reajuste integral
pelo INPC, sendo um mí-
nimo de 50% pago na
data-base, 1º de março.
Ora, se não obtivermos
ainda esse mês uma res-
posta efetiva, entraremos
com dissídio de natureza
econômica, uma vez que a
concordância já está dada
na convenção coletiva an-
terior”.

Sem convenção assinada,
valem os pisos estaduais

Elles Carneiro esclareceu
também que, enquanto não
for assinada a Convenção,
prevalecem os pisos estadu-
ais “A partir de 1º de mar-

ço, não há piso de-
finido na Conven-
ção, logo, reza a lei
que neste caso pre-
valecem os pisos es-
taduais. Esperamos
que o bom senso
impere, que possa-
mos sentar para ne-
gociar sem enrolar,
mas se a tática for
outra, também te-
mos nossos estrata-
gemas. Vamos co-
municar o fato ao
Ministério Público e
ao Ministério do
Trabalho e Empre-
go. O que não pode
é a categoria ser pre-
judicada por essas
manobras patro-

nais que atrasam o reajuste
salarial”.

O tesoureiro do Sindicato,
João Luiz Pinto, lembrou ain-
da que no início deste ano o
INPC subiu movido, entre
outros, pelo aumento nas
mensalidades escolares, con-
forme levantamento oficial
da Fundação Getúlio Vargas.
“Sabemos que algumas facul-
dades majoraram seus preços
acima da inflação. Teve ins-
tituição que aumentou até
10%. E os trabalhadores,
como ficam”?

Mega manifestação em defesa do Rio

O SAAE-RJ, assim
como os demais sin-

dicatos filiados à Força
Sindical no Rio de Janei-
ro, participou da grande
mobilização convocada

Salesiano já tem novo
representante sindical

Os colégios Salesiano de Santa Rosa e Re-
gião Oceânica de Niterói elegeram, no dia

26 de janeiro, seu novo representante sindi-
cal: Marcio Germano Gomes, com 67 dos 73
votos válidos. Na mesa da apuração, os Dire-
tores do SAAE-RJ, Celso Cruz, que presidiu os
trabalhos, José Vitório e Vera Lucia.

Proposta da PUC não contemplou
aspectos importantes do PCCS

Dando seguimento à
implantação do PCCS

– Plano de Carreiras, Car-
gos e Salários na PUC-RJ,
processo que se encontra
em finalização, foi realiza-
da, no dia 16 de março, nova
assembleia de funcionários
na instituição. A Reitoria
da universidade, porém,
apresentou documento que
não contemplava questões
já acordadas com a catego-
ria em reunião realizada em
agosto de 2009, como expli-
ca Leni Augusta, Conse-
lheira sindical.

– Esse documento so-
mente foi recebido no
SAAE-RJ em 5 de janeiro
de 2010 e omitiu aspectos
importantíssimos para que

o PCCS possa efetivamente
funcionar. Nosso Presiden-
te, Elles Carneiro, que coor-
denou a concorrida assem-
bleia, fez os esclarecimentos
devidos, inclusive embasado
no parecer técnico elabora-
do pela equipe do Sindicato
com o apoio de uma consul-
toria externa.

Carta à Vice-reitoria
Os funcionários decidi-

ram por aclamação que a
Comissão Sindical, a Asso-
ciação dos Funcionários da
PUC e o Sindicato entregas-
sem logo após a assembleia
uma carta à Vice-Reitoria
Administrativa solicitando
o agendamento urgente de
reunião para esclarecer os

dados que
não foram
a p r e s e n -
tados.

“No en-
contro de agosto do ano
passado, a Reitoria da
PUC-RJ nos garantiu que
o PCCS somente será re-
gistrado no Ministério do
Trabalho depois de finali-
zado e aprovado pelo con-
junto de empregados da
instituição. Assim, é fun-
damental que mantenha-
mos nossa unidade para
que possamos alcançar os
nossos objetivos em torno
de um PCCS que verda-
deiramente atenda aos
anseios da categoria”, fi-
nalizou Leni.
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Esperamos
que o bom

senso impere,
que possamos

sentar para
negociar

sem enrolar

Elles Carneiro
Presidente

do SAAE-RJ

Leni Augusta,
Conselheira sindical

Diretoria e funcionários do SAAE engrossaram a manifestação pró-Rio

Os Diretores Vera Lucia e José Vitório ao lado do eleito,
Marcio Germano, de blusa verde, e do Diretor Celso Cruz.

pelo governo do Rio em
defesa dos royalties do
pré-sal e contra a propos-
ta aprovada na Câmara
dos Deputados, que redu-
ziria drasticamente a re-

ceita do estado e de vári-
os municípios fluminen-
ses. A concentração saiu
da Candelária e foi até a
Cinelândia, onde houve
ato público.
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Sindicato vai denunciar morosidade
da Justiça do Trabalho ao CNJ

UERJ: ainda à espera de justiça

Petrópolis e Barra do Piraí são campeões de atraso

stamos perplexos
com o comporta-
mento da justiça

do trabalho nos municípi-
os de Petrópolis e Barra do
Piraí. Os processos simples-
mente não andam, uma si-
tuação absurda, onde o
mau empregador torna a
descumprir a CLT, ano a
ano, porque não sofre con-
sequências. Vamos encami-
nhar denúncia ao Conselho
Nacional de Justiça”.

O desabafo do Presiden-
te do Sindicato, Elles Carnei-
ro, encontra eco nos fatos.
Há processos que se arras-
tam desde 1992, como é o
caso do processo 0041000-
10.1992.5.01.0421 contra a
Fundação Dom André Arco-
verde, em Barra do Piraí.
Neste caso, quando chegou
na fase final, de execução, as
contas apresentadas eram
muito inferiores ao que o Sin-
dicato estimava. O SAAE-RJ

então impug-
nou-as e o pro-
cesso ficou pa-
rado três me-
ses. “Quando
finalmente o
juiz mandou
para o conta-
dor, foi justa-
mente no mês em que este
saiu de férias”, complemen-
tou Elles Carneiro.

Em Petrópolis a situação
não é diferente. Os proces-
sos contra a Universidade
Católica de Petrópolis acu-
mulam-se desde 2004, junto
a 1ª e 2ª varas. São ações re-
querendo verbas rescisórias,
FGTS não recolhido, ações
sobre expurgo inflacionário,
não pagamento de 13º salá-
rio de 2005, 2006, 2007,
2008, contribuição sindical
descontada e não recolhida
e salários pagos com atraso.
“A justiça foi criada para
equilibrar a balança, mas

hoje está totalmente desequi-
librada a favor do mau em-
pregador, que manda o tra-
balhador procurar seus di-
reitos porque sabe que só uns
poucos vão correr atrás do
prejuízo e mesmo esses vão
amargar longos anos de es-
pera. Para piorar, depois de
tanto tempo decorrido, a jus-
tiça ainda estimula e quase
força um acordo onde o tra-
balhador acaba recebendo
muito menos do que seria seu
direito. Virou um instrumen-
to do empregador para não
cumprir suas obrigações”,
enfatizou o Tesoureiro do
SAAE-RJ, João Luiz.

“A justiça virou um
instrumento do empre-

gador para não cum-
prir suas obrigações”

João Luiz
Tesoureiro do SAAE-RJ

Seguem na justiça os processos
contra a UERJ, para o paga-

mento dos precatórios Atrasadinho

e Atrasadão. Após audiência reali-
zada em dezembro, com a presen-
ça do Presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho do Rio de Janeiro, este despachou fa-
voravelmente aos trabalhadores, determinando que o
Atrasadinho assumisse a primeira posição dos precatóri-
os pendentes e que a UERJ cumprisse a determinação de
pagá-lo em dez dias, prazo que terminou em 5 de feve-
reiro. Agora, tanto o Atrasadinho quanto o Atrasadão são
os primeiros a serem pagos.

Como a universidade não pagou, foi determinada a
remessa dos autos ao Ministério Público para que este
emita parecer sob o pedido de sequestro dos bens da
devedora, o que pode acontecer a qualquer momen-
to. Mantenha-se bem informado. Consulte sempre o
site www.saaerj.org.br.

Novo dirigente da
Unig promete resolver
problemas trabalhistas

Antonio José, novo diretor da Sesni/Unig recebeu
o Presidente e o Vice-presidente do SAAE-RJ no

dia 4 de fevereiro, prometendo envidar todos os es-
forços para regularizar o pagamento dos salários e
do décimo terceiro aos trabalhadores. Mais de um mês
depois, porém, nada de concreto ainda foi feito ou
proposto. Aliás, vale lembrar que a Unig acumula 17
autos de infração, contados de abril de 2008 a dezem-
bro de 2009, em processos diversos movidos pelo
SAAE-RJ, alguns inclusive que se repetem, como não
pagamento do 13º salário. "Fico me perguntando que
justiça é essa que permite aos infratores seguidamen-
te burlarem a lei sem serem efetivamente punidos. Em
se tratando de instituição de ensino então, é impressi-
onante. Ensinam o que eles próprios não praticam: o
direito, a cidadania e o respeito às leis", criticou o Vice-
presidente Hélio Penna.

O vice-presidente do SAAE-RJ, Hélio
Penna, visitou a unidade de Campo

Grande da Univercidade no dia 24 de fe-
vereiro e ouviu várias reclamações dos
funcionários. Além do absurdo atraso no
pagamento do 13º salário de 2007 e no
pagamento da diferença salarial, moti-
vo de processo aberto pelo Sindicato,
atualmente em fase de recurso, vários
empregados disseram ser maltratados
pela administração de pessoal, que se re-

Propaganda da Univercidade é o contrário
da realidade vivida por seus funcionários

Assembleia não aceita
acordo com a Feuduc

A assembleia convoca-
da pelo Sindicato

para avaliar a situação na
Feuduc decidiu não acei-
tar a contra-proposta da
instituição de parcelar os
salários em atraso em dez
vezes. Agora aguarda-se a
decisão da juíza. “Nós
nem queríamos levar essa
proposta de parcelamento
para os trabalhadores,
mas a juíza mandou. Se ela

determinar
q u a l q u e r
tipo de par-
celamento,
vamos in-
cluir cláu-
sula de es-
tabilidade
porque senão a Feuduc
pode pagar a primeira par-
cela e depois demitir o fun-
cionário”, alertou o Dire-
tor José Vitório.

José Vitório, diretor
do SAAE-RJ

“E

Hélio Penna, Vice-pre-
sidente do SAAE-RJ

cusa a dar informações
ou o faz com ironia.

Hélio Penna desabafa:
“Curioso que a Univerci-
dade coloca em sua pro-
paganda estar à frente
do seu tempo. Imagino o
quão terrível é este tem-
po. A era do trabalho
sem remuneração, sem respeito à dig-
nidade da pessoa?”

Continua a luta pela redução da
jornada para 40 horas semanais

O presidente do SAAE-RJ participou da reunião na
Câmara dos Deputados, em Brasília, dias 2 e 3 de

fevereiro, onde defendeu novamente a redução da jor-
nada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução
de salários. Elles Carneiro, Presidente  do SAAE-RJ
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Sonho da casa própria ao alcance dos associados

Uma parceria inovadora entre o
Sindicato e a Construtora Spins

facilita a compra da casa própria para
os auxiliares de administração esco-
lar. Utilizando financiamento da Cai-
xa Econômica Federal, o associado
pode comprar uma casa ou aparta-
mento de dois quartos, com garagem,
com uma pequena entrada, financia-
mento de até 300 meses e prestações
iniciais da ordem de R$ 440,00, que
vão diminuindo até o final do finan-
ciamento. É possível ainda para o as-
sociado compor renda com até mais
duas pessoas, totalizando um rendi-
mento entre R$ 1.530,00 e R$ 2.600,00.

De acordo com Mozart Silva, Cor-
respondente Negocial da CEF, a gran-
de vantagem do empreendimento é
o programa do Governo aliado a um
trabalho minucioso de análise das me-
lhores condições de financiamento e
maior subsídio desenvolvidos pela
Spins. Os imóveis à venda recebem

As casas ainda têm uma área nos fundos, ideal
para churrasqueiras

um subsídio de até R$ 23.000, ou seja,
o comprador leva uma casa ou apar-
tamento que vale R$ 82.000, mas paga
cerca de R$ 59.140. Se houver fundo
de garantia disponível, este poderá ser
usado, reduzindo ainda mais o valor
final do imóvel e o valor da prestação.

Casas e apartamentos
Os imóveis fazem parte do em-

preendimento Residencial Santa So-
fia I, localizado em Campo Grande,

2 em 1: plano médico e
odontológico conjunto

já é uma realidade

Sindicato e Dix fe-
charam uma nova

parceria que oferece
três planos de saúde
completos, com a par-
te ambulatorial, hos-
pitalar e odontológica
no mesmo plano, a um preço mais
competitivo com a mesma qualidade
de atendimento.

 São três opções de plano, Dix Clas-
sic, Dix 10 e Dix 20, com diferenças na
abrangência da cobertura, hospitais
conveniados e rede médica credenci-
ada. Mensalidades a partir de R$ 61,77
para associados, mais taxa operacio-
nal de R$ 12,00.

Interessados podem obter maiores
informações pelo site www.saaerj.org.br
ou diretamente no setor de planos de
saúde do Sindicato.

Salutar vai de
vento em popa

A recente parceria firmada en-
tre o Sindicato e o Instituto Sa-

lutar de Apoio à saúde vai de ven-
to em popa. Com mais de 60 clíni-
cas em todo o estado, o Salutar ofe-
rece contrato médico ambulatorial
em toda a região Metropolitana,
Baixada Fluminense, Zona Oeste,
Região dos Lagos e São Gonçalo.

Por apenas R$ 55,00 de mensa-
lidade é possível atender uma fa-
mília de até 5 pessoas nas princi-
pais especialidades médicas: A par-
ceria ainda inclui exames de san-
gue, urina, fezes e preventivo gi-
necológico gratuitos, além de des-
contos em diversos outros exames.

“Visitei a unidade matriz, no Méi-
er, e o atendimen-
to é muito bom. E
o melhor é que não
tem carência, fez a
adesão e a carteiri-
nha, que custa R$
2,00 cada, já pode
usar”, declarou o
Diretor Celso Cruz.

Esclarecimento: Na edição de dezembro deste jor-

nal as fotos referentes à matéria do plano conjunto eram

meramente ilustrativas. A cobertura odontológica não in-

clui aparelhos ortodônticos. Pedimos desculpas caso a

imagem tenha dado margem a outra interpretação.

Empréstimo a juros baixos

O SAAE-RJ fechou
uma parceria ino-

vadora com a HR
Mercantil e a NAF
Assessoria Adminis-
trativa e Financeira
para oferecer a seus
associados o emprés-
timo consignado, mo-
dalidade diferenciada que possibi-
lita excelentes taxas em comparação
ao empréstimo pessoal, cheque es-
pecial, cartão de crédito e mesmo ta-
xas oferecidas por outras empresas
do ramo.

A partir de 1,9% de juros ao mês
é possível obter um empréstimo
com prazo de quitação de até
60 meses.

O que fazer
Para que o empréstimo con-

signado se concretize, a institui-
ção de ensino deve descontar no
contra-cheque do trabalhador a par-
cela correspondente aos pagamen-
tos mensais. “O Sindicato fez a sua

parte, conseguindo
excelentes taxas pa-
ra seus associados,
nós estamos fazen-
do a nossa, visitan-
do as instituições,
explicando o funcio-
namento detalhado
do empréstimo con-

signado, agora é preciso que o tra-
balhador também faça a sua e apro-
veite essa oportunidade”. afirmou In-
grid Ferretti, da Promotora HR.

André Rabelo, da NAF Assesso-
ria, completou: “Encontramos algu-
mas universidades com propostas se-

melhantes, mas taxas maiores.
Nestes locais, o interesse
deve partir do trabalhador.
É ele quem precisa ir à secre-
taria do colégio e reivindicar
nossa presença. Afinal, o alívio
vai direto para o seu bolso”.

No site do Sindicato você
encontra todos os detalhes

da nova parceria. Navegue e
confira: www.saaerj.org.br

 "O interesse deve partir
do trabalhador. Afinal,

o alívio vai direto
para o seu bolso"

André Rabelo

NAF

Celso Cruz, Diretor
do SAAE-RJ

na altura da Estrada do Campinho,
no bairro Santa Margarida. Próximo
há escolas, mercado, farmácia etc.

Serão construídas 200 unidades
habitacionais com cerca de 63m2 cada:
160 casas e 40 apartamentos em pré-
dios de quatro andares.

Quem pode comprar
Todos os associados do Sindica-

to sem pendências no SPC/Serasa,
que não tenham outro imóvel em
seu nome, e que componham renda
familiar acima de R$ 1.530,00 podem
se cadastrar e fazer a reserva do
imóvel.

Navegue no site www.saaerj.org.br,
conheça o histórico de realizações
da construtora e obtenha maiores
detalhes sobre o projeto. Se pre-
ferir, entre diretamente em con-
tato com Mozart Silva pelos tele-
fones (21) 2263-5115, 3155-9364 e
7863-9710.


