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EditorialElles Carneiro TST decide: Férias pagas com atraso

dão direito ao recebimento em dobro

Veja nesta edição

Empréstimo consignado:
mais por menos

Terça com lei
na Gama Filho

Ações na justiça
para obrigar Baixada
a pagar o piso
estadual

Hora de votar!

Outubro está chegando e
com ele a grande respon-
sabilidade de elegermos

nossos representantes em Bra-
sília (presidente, dois senado-
res e deputado federal), e no
nosso estado (governador e de-
putado estadual). É
preciso um voto
consciente, um voto
em quem vai lutar
pelos direitos dos
trabalhadores.

Estão em trâmi-
tes projetos de lei importantís-
simos para os trabalhadores,
como a redução da jornada de
trabalho sem redução de salá-
rios e o aumento da licença
maternidade para seis meses,
por exemplo. Por isso, quem

colocarmos lá precisa manter
o diálogo aberto entre gover-
no, centrais sindicais e sindi-
catos. Assim temos consegui-
do importantes êxitos, como o
aumento real para o salário
mínimo e para os aposentados.

A experiência já nos fez
amadurecer para saber distin-
guir o joio do trigo e descartar

as tentativas de
enganar o povo.
Temos evoluído
bastante. A taxa
de desemprego
brasileira é a

mais baixa de muitos anos, as
classes C e D estão finalmente
conseguindo ter acesso a bens
e eletrodomésticos antes im-
pensáveis, enfim, estamos cres-
cendo. Vamos garantir, com
nosso voto, que o Brasil conti-
nue a melhorar!

“Vamos garantir,
com nosso voto,

que o Brasil continue
a melhorar!”

A lei já estabelecia que o funci-
onário deve receber as férias

integrais, incluído o 1/3,  até dois
dias antes do período em que vai
usufruí-las, mas não era objetiva
quanto às punições resultantes do

não cumprimento. Com a recente
decisão majoritária do Tribunal
Superior do Trabalho está claro: o
empregador que não pagar as fé-
rias neste prazo deverá pagá-las
em dobro.

Acórdão da Corte Superior (2ª turma)

PROCESSO Nº TST-RR-162100-79.2007.5.12.0006

RECURSO DE REVISTA. REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS –
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO - DOBRA DEVIDA

3º Grau tem abono em setembro e

complemento de reajuste em outubro

Através de termo aditivo devidamente registrado no MTE em 19 de
agosto, o Sindicato garantiu aos auxiliares de administração esco-

lar do ensino superior abono de 1% em setembro e aplicação da segun-
da metade do INPC em outubro. Mantidos os demais benefícios. Confi-
ra os novos valores dos pisos a partir de 1/10/2010.

Encarregados de DP, secretaria,
tesouraria e contabilidade

Pessoal de DP, secretaria e tesouraria,
recepção e inspeção de alunos

Serventes

R$ 1.002,46

R$ 585,66

R$ 522,19

FUNÇÃO Piso a partir de 1/10/2010Eleições para
representantes dos
empregados em
várias instituições
de ensino

O completo gozo das férias depende, tanto do afastamento do
trabalho, quanto dos recursos financeiros necessários para que o em-
pregado possa usufruir do período de descanso e lazer e, assim, recu-
perar-se física e mentalmente para retornar ao labor. Assim, para o em-
pregado se beneficiar das férias, mister é o recebimento da remunera-
ção correspondente, dentro do prazo previsto no artigo 145 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, sob pena de frustração da própria finali-
dade do instituto, por ausência das condições econômicas necessárias
ao seu atingimento. Nesses termos, o pagamento das férias fora do
prazo a que se refere o artigo 145 da Consolidação das Leis do Traba-
lho enseja a condenação em dobro, em razão da aplicação analógica
do artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de revis-
ta conhecido e provido.
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Terça com lei na Gama Filho
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Face aos constantes problemas
na Gama Filho, o Presidente
do SAAE-RJ tem estado na

universidade toda terça-feira, em
reuniões no pátio com os trabalha-
dores. O encontro, já apelidado de
terça com lei, tem como objetivo
pressionar a direção da instituição
a pagar o 13º salário de 2008 e 2009,
cujos processos estão na justiça.

O SAAE está também alertan-
do à Gama Filho, através de ofício
inclusive, da urgência em regula-
rizar o pagamento de férias. De
acordo com os funcionários, há
cinco anos que só recebem as féri-
as no retorno ao trabalho, mas
agora o TST foi taxativo: se o em-
pregador não pagar as férias até dois dias antes da vi-
gência, terá que pagar em dobro.

 As frequentes visitas à universidade aproximaram
também o SAAE do Centro Estudantil, que está apoian-
do o Sindicato nos movimentos reivindicatórios, como por
exemplo um assento no Conselho de Administração para
um representante dos empregados.

“Confiamos em uma
negociação que evite

uma medida mais
drástica, mas é

preciso que a univer-
sidade nos chame
para conversar”

Elles Carneiro

Presidente do SAAE-RJ

UERJ: julgamento em órgão
especial saiu de pauta em agosto

Diretores e advogados
do SAAE-RJ compa-

receram com vários traba-
lhadores no dia 24 de agos-
to ao SEDIC (sessão especi-
alizada em dissídios coleti-
vos), para assistir ao julga-
mento do agravo regimen-
tal referente ao precatório
Atrasadinho. No entanto,
na reunião do órgão especi-
al o julgamento saiu da pau-
ta, frustrando a todos. A ex-
pectativa é de que em setem-
bro o agravo seja julgado.

“Nosso processo está
ganho, sem possibilidades
da UERJ recorrer, porém
diversas manobras conti-
nuam adiando o paga-
mento aos trabalhadores.
Há uma grande conivên-
cia entre os poderes. Sabe-
mos, por exemplo, que a
UERJ tem mais de dois mil
funcionários sem concur-
so público. Quem será que
está indicando essas pes-
soas? “, desabafou Elles
Carneiro.

Novos representante dos empregados na
Estácio, Gama Filho, FOA e Santo Inácio

Três grandes institui-
ções de ensino reali-
zaram eleições para

representantes dos empre-
gados em agosto e uma em
setembro, tudo de acordo
com o artigo 11 da Consti-
tuição Federal. Na FOA, no
dia 2, foi eleito Mario Arthur
de Souza Fontes, com 221
dos 320 votos válidos, fican-
do o candidato Jorge Luis
(Ferrrugem) em segundo lu-
gar. Na Estácio, no dia 14,
André Paulo Abreu Borges
foi eleito com 624 votos. Em
segundo lugar ficou Nelson
de Medeiros Filho com 366
votos. Todas as unidades da
Estácio, inclusive do interi-
or, participaram da votação.
Na Gama Filho, no dia 24,
o eleito foi Marcelo Guima-
rães Gomes com 172 votos,
ficando em segundo lugar o
candidato Celso Anísio de
Freitas, com 148 votos. Os vo-
tos vieram do campus de Pi-
edade e das unidades Down-
town e Candelária. No San-
to Inácio, a eleição realiza-
da no dia 13 de setembro
foi apertada. Tarciso Alves
foi eleito como represen-

Sindicato
processa Fabel

O Sindicato entrou com dois processos
contra a Sociedade de Ensino Superi-

or Fernanda Biccheri Soares: um exigindo
o cumprimento da convenção coletiva do
ensino superior (001136-50.2010.5.01.0221)
e outro cobrando o FGTS (0001110-
49.2010.5.01.0222), que não é depositado
no prazo.

Seguem na justiça os processos con-
tra a UNIG, ainda sem novidades, e con-
tra a Feuduc, no qual o Sindicato está
juntando documentações solicitadas
pela juíza.

Funcionários e diretores do SAAE que trabalharam na apuração das eleições da
Estácio com o representante eleito, André Paulo Abreu Borges, 3º à direita

Eleições no SAAE
em outubro

Conforme previsto em lei, o Sindicato pu-
blicou edital informando da realização

de eleições para escolha da nova diretoria e
conselhos do SAAE-RJ no Diário Oficial do
Estado, dia 18 de agosto. As eleições acon-
tecem dias 18, 19 e 20 de outubro na sede e
em todas as delegacias sindicais do SAAE-
RJ. Todos os associados podem participar.

O eleito na FOA, Mario Arthur de Souza Fontes, de camisa amarela, ao lado do
diretor do SAAE-RJ, Celso Cruz.

Tarciso Alves, eleito
no Santo Inácio, entre os

diretores do SAAE, Vera e Celso

tante dos empregados
com 65 votos contra 60
do segundo colocado,
Sr. Albaney.
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Instituições de Ensino da Baixada na Justiça
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Como noticiado anteriormente, o
SAAE-RJ recusou-se a fechar a con-
venção coletiva da Baixada com

pisos abaixo do estadual. O Sindicato in-
clusive entrou na Justiça contra várias des-
tas instituições de ensino, que já foram no-
tificadas e já estão com audiência marca-
da. Alguns exemplos: Instituto Menino Je-
sus de Comendador Soares; Centro Edu-
cacional Nilopolitano; Escola Técnica Des-
take; Colégio Classe A; Colégio Aquilino
Domingues; Vanguarda Educacional SS;
Curso Flama Vestibulares Ltda.

O vice-presidente do Sindicato explica
que, antes de entrar com ação contra qual-
quer instituição, o Sindicato encaminha ofí-
cio chamando a escola para conversar, dá
prazo para resposta e, se não é contacta-
do, aí sim recorre à justiça. “Podemos dis-
cutir a forma de pagar os atrasados, fazer
acordos, como estamos negociando em se-
parado com as instituições que nos procu-
ram, o que não aceitamos é que a lei do piso

não seja cumprida”, declarou Hélio Pen-
na. Ainda este mês o Sindicato ingressa com
ações também contra colégios em Belford
Roxo e Japeri.

SAAE DENUNCIA FENEN AO MPT

O Sindicato denunciou a Fenen ao Mi-
nistério Público do Trabalho, por incitação
ao não cumprimento da lei, anexando ao
processo cópia de e-mail distribuído pela
instituição a todos os colégios a ela vincu-
lados orientando as escolas a não pagar o
piso estadual.

Você cuida bem
dos seus olhos?

Confira a entrevista com o Dr.
Antonio Ferreira, oftalmologista.

Uma pessoa deve procu-
rar um oftalmologista so-
mente se sentir algum pro-
blema visual?

Dr. Antonio Ferreira: As
consultas de rotina, uma vez
ao ano, são fundamentais
para evitar doenças silenci-
osas e de caráter muito
agressivo, como o glauco-
ma, que é sério e pode le-
var à cegueira. O diagnósti-
co só é feito se o paciente
for ao consultório. Quando
ele começa a sentir alguma
coisa, a doença já está num
estágio muito grave. Em
consultas de rotina, muitas
vezes descubro que o paci-
ente é diabético fazendo
exame de fundo de olho.

As crianças também de-
vem ir ao oftalmo?

Hoje em dia, já é rotina
nas maternidades realizar o
Teste do Olhinho. Se tudo
estiver bem, por volta dos
3 anos é muito importante
que se leve à criança nova-
mente ao oftalmologista e,
a partir daí, anualmente tam-
bém. Existe uma doença, a
ambliopia, conhecida como
olho preguiçoso, que pode
levar à cegueira. Aparente-
mente a criança tem o olho
normal, mas há falhas no
desenvolvimento. Essa do-
ença é reversível quando di-
agnosticada e tratada a tem-
po. Fora isso, qualquer ou-

tro problema de visão quan-
to antes detectado, melhor
e mais fácil o tratamento.

Perto dos 40 anos come-
ça a surgir a 'síndrome do
braço curto'. Algumas pesso-
as então compram óculos
para perto em camelôs ou
pegam óculos de outros
quando precisam ler letras
menores. Isso é perigoso?

Sim, primeiro porque o
paciente vai estar usando um
grau que não é dele. Depois,
as lentes de camelô são de
péssima qualidade. Já no caso
de óculos emprestados, além
do problema da lente não ser
adequada, se o paciente se
acostumar a usar um óculos
com grau mais forte, depois
não se consegue reverter isso,
ou seja, a pessoa não se adap-
ta a usar um grau menor, o
que é preocupante porque há
um limite de grau para perto.

O que se deve fazer para
manter os olhos saudáveis?

O olho humano é como
qualquer outro órgão e me-
rece cuidados básicos, como
uma boa alimentação, con-
trole da pressão arterial, da
glicemia, combate ao fumo e
à bebida alcoólica em exces-
so. Tudo isto influencia na
visão e na saúde ocular. É
claro, não esquecer das con-
sultas periódicas.

Unimed estende campanha
sem carência até 20 de outubro

O plano de saúde Unimed corporativo, através da parceria
com o Sindicato, estendeu até o próximo dia 20 de ou-

tubro a adesão sem carência para grupos acima de 50 vi-
das, exceto parto, transplantes e outros procedimentos especi-
ais. Quem desejar migrar de outro plano de saúde tem condi-
ções especiais. Informe-se com detalhes no setor de plano de saúde do Sindicato.

SAAE oferece planos de saúde
na medida do seu bolso

As parcerias firmadas
pelo Sindicato em pla-

nos de saúde incluem op-
ções para todos os bolsos. Há
planos com a parte hospita-
lar inclusa, como Unimed e
Dix com Amil Dental, e pla-
nos apenas ambulatoriais,
como o Salutar. Neste caso,
uma mensalidade única dá
direito de atendimento ao
associado mais quatro de-
pendentes nas principais es-
pecialidades médicas e al-

Sindicato indica

representante

para acompanhar

fiscalização

no MTE

O SAAE-
RJ indicou à
Força Sindi-
cal o com-
p a n h e i r o
João Luis,
para participar da comis-
são que acompanha as fis-
calizações do Ministério do
Trabalho e Emprego no Es-
tado e aguarda a confirma-
ção do Ministério.

“Podemos discutir
a forma de pagar

os atrasados,
fazer acordos”

Hélio Penna, Vice-
presidente do SAAE-RJ

guns exames (sangue, urina,
fezes e preventivo ginecoló-
gico realizados nos laborató-
rios conveniados) em cerca
de 50 clínicas distribuídas no
Grande Rio e em Belford
Roxo, Iguaba, Itaguaí, Nova
Iguaçu, São Gonçalo e São
Pedro da Aldeia.

Consulte o setor de pla-
nos de saúde do SAAERJ e
veja que plano é mais ade-
quado para você e sua fa-
mília.

Plano
Unimed (hospitalar e ambulatorial)
Dix com Amil Dental (hospitalar,
ambulatorial e dental)
Uniodonto (dental)
Amil Dental (dental)
Salutar (ambulatorial)

Mensalidades a partir de R$
R$ 92,74 + taxas
R$ 71,04 + taxas

R$ 11,44 + taxas
R$ 15,00 + taxas
R$ 55,00 + taxas para o
associado + 4 familiares

ULS ENCADERNADORA LTDA
Estamos no mercado há 20 anos com o menor

preço já visto, rapidez, qualidade e sucesso.

Fazemos encadernações capa dura, restaurações de livros, teses,

monografias, diário, razão, ICMS, ISS, Livro Caixa, Notas Fiscais

etc... Capa dura com douração com várias opções de cores.

Promoção Especial
20% de desconto para todos que

ligarem por este anúncio

VENHA CONFERIR !!!

Rua Senador Dantas, 19 / Gr. 312 – Centro – RJ

Tel. 2532-2402 / 2210-2052 / 2220-6388

www.ulsencadernadoraltda.com.br
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Crédito rápido e taxas reduzidas
para quem é do SAAE

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
–––––––––––

9912201584/2008

Você que precisa equilibrar
a balança financeira ou
quer investir na compra de

um bem durável, saiba que não é
necessário se submeter aos altos
juros cobrados pelos cartões de
crédito, cheque especial ou  em-
préstimo comum. Através da
nova parceria firmada entre o
Sindicato e a Amacred/BV Fi-
nanceira, os auxiliares de admi-
nistração escolar podem obter
empréstimos consignados com
taxas a partir de 1,75% ao mês,
prazo de pagamento de até 48
meses e liberação de crédito até
no mesmo dia.

ATENDIMENTO

PERSONALIZADO

Atendimento personalizado é
a chave do sucesso da Amacred,
que oferece consultoria financei-
ra, palestra de planejamento fa-
miliar; plantões nas empresas e
seguro prestamista gratuito em
caso de desligamento e/ou afas-
tamento. Basta ligar diretamen-

Estudos do Banco Central demonstram que
o consumidor pode economizar até 68,20% com
o Crédito Consignado em comparação ao Crédi-
to Direto ao Consumidor (CDC).

COMPARE
juros do cheque especial

Projeto para compra da casa
própria já está com licença de obras

Em cerca de 30 dias deve começar a cons-
trução das unidades residenciais no em-
preendimento Santa Sofia I, em Campo

Grande. A parceria, firmada entre o Sindicato e
a construtora Spins, oferece condições especiais
para compra de casa ou apartamento utilizando
o programa Minha Casa, Minha Vida. Conheça
todo o projeto em detalhes pelo site do SAAE-RJ
ou ligando para o correspondente negocial  da
CEF, Mozart Silva, nos telefones 7863-9710 ou
3155-9364.
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Associados e funcionários
do SAAE e toda a catego-

ria de auxiliares de administra-
ção escolar têm direito a des-
contos especiais nos cursos de
graduação (Pedagogia e Letras)
e pós (Ensino Religioso, Psico-
pedagogia, Educação Infantil e
ensino de Filosofia e Sociologia)
da faculdade Geremário Dan-
tas. Mais informações pelos te-
lefones 2108-7900 e 7901.

Parceria com a

Geremário Dantas

garante descontos

te para os consultores Marcelo
Toledo (2224-9888) ou Gabriel
Veiga (3974-6033 e 8111-0756) e
marcar seu atendimento.

Como funciona?
Se a escola ou univer-

sidade na qual você tra-
balha já tiver autoriza-
do o desconto em folha
de pagamento, seu em-
préstimo sai até no mes-
mo dia, sem burocracia.
Caso contrário, é neces-
sário primeiro fechar
esse convênio, o que será
feito diretamente pelos
consultores da Ama-
cred/BV Financeira.

Por que esse emprés-
timo tem juros tão menores?
O empréstimo consignado é

regido por lei própria, que esta-
belece taxas menores com um ju-
ros máximo ao mês de 4%, por ter
mais garantia de recebimento, já
que o desconto é em folha de pa-

quase 8% ao mês

juros do cartão de crédito:

em torno de 10%

juros do empréstimo
consignado via SAAE:

a partir de 1,75%

gamento. Nos bancos e financei-
ras, como o risco de inadimplên-
cia é maior, os juros também são.


