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NEGOCIE
E GANHE
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Intitulada oficialmente
como Lei da Modernização
Trabalhista, as novas diretrizes
na legislação foram aprovadas
no Senado no dia 11 de julho e
sancionadas por Michel Temer,
sem vetos, em 13 de julho.
Com pontos polêmicos
que vão de encontro aos direitos trabalhistas já consolidados,
boa parte dos Sindicatos de
todo o Brasil trabalham pela
missão de alertar a comunidade
sobre os impactos que a Reforma Trabalhista poderá trazer no
dia a dia dos empregados.
Paulo de Oliveira, diretor
da executiva nacional da Central

A Reforma Trabalhista joga na mão do
empregado a responsabilidade e as
consequências de uma lei que privilegia os empresários

dos Sindicatos Brasileiros (CSB)
e presidente do SEAAC da
cidade de Presidente Prudente/SP, mostra na entrevista, a
seguir, o ponto de vista dos
Sindicatos nessa luta que está
sendo manobrada por um
Governo ilegítimo e de interesses patronais.

O primeiro boicote
“Houve uma luta forte da
direção da CSB e dos Sindicatos
filiados em tentar coibir que a
Reforma Trabalhista passasse
como foi apresentada. Inicialmente, foi selado um acordo
entre o Governo e as Centrais
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Sindicais, o texto apresentado
com alterações que não impactavam diretamente os direitos
dos trabalhadores, possível e
aceitável de se fazer uma discussão”, conta Paulo.
O problema começou,
então, quando “o Congresso
Nacional alterou esse texto de
forma significativa, com uma
visão de defesa, de interesses
patronais e a Reforma Trabalhista acabou sendo o maior
desmonte da legislação trabalhista da história.”

Bauru - SEDE
Rua Batista de Carvalho,
12-43, Centro CEP 17013-011
F.: (14) 3227 4848

Jaú - SUBSEDE
Rua Tenente Lopes, 738,
Centro SALA 1 CEP 17201-460
F.: (14) 3418 7710

Botucatu - SUBSEDE
Rua Amando de Barros,
1745, Centro CEP 18602-150
F.: (14) 99880 1515

Ourinhos - SUBSEDE
Rua Arlindo Luz, 738,
Centro SALA 1 CEP 19900-010
F.: (14) 99880 1515

Edição VIII | Agosto de 2017

Lázaro Eugênio, presidente do SEAAC Bauru, esteve em Brasília no dia 11 de julho. Na foto, trabalhadoras e trabalhadores são impedidos de
acompanhar votação no Senado – Foto: Arquivo/SEAAC

a aprovação da legislação na
Câmara dos Deputados, teve
início um forte trabalho do
movimento sindical. Passamos
dias em Brasília fazendo debates diretos com senadores,
apontando o quanto era agressiva a Reforma. Mas, por pressão
do Governo, de todo esse risco
que o Governo Temer está de
desaparecer
a
qualquer
momento, os senadores entenderam votar a Reforma porque
havia o compromisso de vetos e
pontos sensíveis da Reforma, e
também a edição de uma
medida provisória pré-corrigida, o que é um problema
porque o Senado Federal passa
a não cumprir o papel de revisor
daquilo que foi aprovado na
Câmara e também o papel de
legislador, que deveria ser a
atividade principal.”

Fim da contribuição
sindical obrigatória
A contribuição sindical é,
atualmente, umas das principais
fontes de renda de diversos
Sindicatos brasileiros – e isso
não é um segredo. Pelo contrá-

rio, o principal objetivo da luta
sindical é garantir as melhores
condições de trabalho para as
categorias.
Sob a legislação da CLT, todos
os empregados pagam, anualmente, o equivalente a um dia
de salário direcionado referente
à categoria. Segundo o portal
Info Money “parte desse pagamento (60%) vai para o sindicato da categoria, enquanto o
restante é dividido entre federações sindicais (15%), confederações (5%), centrais (10%) e
fundo de amparo ao trabalhador (10%), que ajuda a custear
programas do governo como o
seguro-desemprego e abono
salarial."
Paulo de Oliveira considera
essa quebra, consequência da
Reforma, como uma anomalia
tributária, uma vez que no Brasil
não há a possibilidade do
imposto
facultativo
para
amanhã ou depois se pensar na
possibilidade de uma discussão
em relação ao pagamento ou
não do Imposto de Renda e de
outros tributos do Governo
Federal. Em todo caso, reconhece o novo cenário: “os Sindicatos

estão diante de um novo desafio, que é buscar a receita através das entidades e da autorização dos trabalhadores com o
pagamento para a manutenção
necessária. É possível que
diante dessa adversidade nós
possamos nos reinventar e criar
estruturas sindicais ainda mais
fortes. Estamos falando da
dignidade do pai de família que
trabalha o dia todo, da mulher
que traz o sustento da casa, da
dignidade que o trabalho traz
para quem depende da remuneração salarial e das garantias
que o movimento sindical até
hoje conquistou. É uma luta
difícil, mas estamos preparados
para fazer os enfrentamentos
necessários”, afirma.

Trabalhador
desprotegido
Com as novas propostas da
Reforma, o Sindicato não precisará mais homologar rescisões
contratuais obrigatoriamente. A
justificativa é a de acabar com a
burocracia. O texto ainda válido
defende que “o pedido de
demissão ou recibo de quitação
BOLETIM SEAAC | 3

*Em entrevista para epocanegocios.globo.com, acessado em 27/7/17
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era da relação de trabalho. A
partir da Reforma aprovada,
temos que ser criativos e buscar
novos caminhos. Serão momentos difíceis, sim, porque a retirada de direitos gera todo um
processo de desmonte do
desenvolvimento e, com isso, o
aumento do desemprego”,
alerta o diretor da executiva
nacional da CSB.
Com brechas para os empresários e falta de atenção às
necessidades trabalhistas tida
como básicas, é preciso se reinventar. “O desafio dos Sindicatos, das Centrais Sindicais e dos
Movimentos Sindicais é encontrar caminhos para que seja
possível criar mecanismos de
geração de empregos. É um
momento importante e temos
que ter esperança de buscar o
fortalecimento e a sobrevivência das entidades”, completa.

Fácil de mandar, difícil
de entender

Pensando em possíveis acordos, Paulo considera as dificuldades: “é difícil buscar acordos
com o Governo porque já houve
a quebra de confiança desde o
início, a partir do primeiro texto
do projeto da Reforma, da não
realização dos vetos. Mas há
uma articulação em buscar através da medida provisória, se é
que ela venha a acontecer, a
diminuição dessa afronta, por
isso várias ações têm sido feitas.
Isso se dá num campo de
discussão interna e o Governo
Na contramão das vagas usa de reuniões abertas à
de emprego
imprensa para demonstrar à
população que ele está ativo e
“Estamos diante de uma nova busca através dos encontros
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com as Centrais Sindicais estar
do lado de uma negociação
com os trabalhadores. Isso não
reflete a realidade”, completa.
Diante das novidades, se
você, trabalhador, quer esclarecimentos sobre a Reforma
Trabalhista, entre em contato
com o Sindicato responsável
pela categoria em que atua. O
SEAAC está à disposição nos
canais de contato.
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de rescisão do contrato de
trabalho (...) só será válido
quando feito com a assistência
do respectivo sindicato ou
perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência
Social. A regra se aplica ao
empregado desligado com um
ano ou mais na empresa. A
prática se tornou orientação e
luta pelo o que é de direito de
cada trabalhador, por isso a
mudança sofre tantas críticas.
José Eymard Loguercio*,
assessor jurídico da CUT Nacional, afirmou: “agora, o trabalhador vai receber as verbas rescisórias diretamente do empregador, sem nenhum órgão conferir. Ele só vai assinar o termo de
quitação daquelas verbas.
Portanto, se tiver diferença, vai
entrar na Justiça diretamente
para reclamar, ou seja, não diminui o número de reclamações.
Para o sindicato, também era
um momento importante de
saber quais empresas agiam
corretamente, pagando corretamente, e aquelas que não.”
Paulo Oliveira completa:
“teremos um abuso por parte
das empresas, que não vão
efetivar o cumprimento da lei
ao final das obrigações dadas
com a rescisão do contrato de
trabalho. Os Sindicatos traçam
uma luta para que sejam cumpridos os direitos básicos dos
trabalhadores por meio de Convenções Coletivas, que são
instrumentos de luta sindical e
de garantia de direitos. ”

Paulo de Oliveira, diretor da
executivanacional da Central dos
Sindicatos Brasileiros
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E
AGORA,
o que muda com Reforma Trabalhista?
Férias
COM A REFORMA: as férias poderão
ser parceladas em até três vezes - sendo que
um período não poderá ser inferior a quatorze
dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos cada um. A Reforma
também proíbe que o início das férias ocorra no
período de dois dias que antecede feriado ou dia de
repouso semanal remunerado.
COMO É HOJE: a CLT condiciona as férias
a um período de 30 dias corridos. Mas admite que
“em casos excepcionais” as “férias sejam concedidas
em dois períodos, um dos quais não poderá ser inferior
a 10 dias corridos". Exemplos: 15 e 15; 12 e 18; 14 e 16,
dentre outros.

Fotos: Reprodução/iStock

Demissão
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COM A REFORMA: o projeto incluiu a previsão de demissão em
comum acordo. A alteração permite que o empregado e a empresa,
em decisão consensual, possam encerrar um contrato de trabalho.
Neste caso, o empregador será obrigado a pagar metade
do aviso prévio, e, no caso de indenização, o valor será calculado sobre o saldo do Fundo de Garantia. O empregado poderá
movimentar 80% do FGTS depositado e não terá direito ao
Seguro Desemprego.
COMO É HOJE: a CLT prevê demissão quando solicitada
pelo empregado, por justa causa ou sem justa causa. Apenas
no último caso, o empregado tem acesso ao FGTS, recebimento de multa de 40% sobre o saldo do fundo e direito ao seguro-desemprego,
caso tenha tempo de trabalho suficiente para receber o benefício. Dessa forma,
é comum acertar o desligamento em um acordo informal para poder acessar os
benefícios concedidos a quem é demitido sem justa causa.
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COM A REFORMA: o projeto estabelece a possibilidade de jornada de 12
de trabalho com 36 horas de descanso. Além disso, a reforma estabelece um
intervalo (para o almoço, por exemplo), durante a jornada de, no mínimo, 30
minutos.
COMO É HOJE: a CLT estabelece uma jornada de 44 horas semanais com
8h diárias. Já os intervalos não podem ser negociados e precisam ser de uma
hora. Se o empregado faz 30 min de horário de almoço, por exemplo, o
Tribunal Superior do Trabalho entende que a empresa precisa remunerá-lo
por isso. O intervalo restante (30 minutos mais) gera uma condenação à
empresa equivalente a 1 hora e 30 minutos, e ainda com 50% de adicional,
tendo reflexos em férias e décimo terceiro para cálculo do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Esse não são os únicos pontos que mudaram. São mais de 100 alterações
que afetam diretamente o dia a dia do empregado. Entretanto, o fundo de
garantia (FGTS), salário mínimo, licença-maternidade de 120 dias, 13º salário e
férias proporcionais continuam inegociáveis e não poderão ser negociados.

Foto: Reprodução/SEAAC

PALAVRA DO PRESIDENTE
A Reforma Trabalhista, agora
sancionada sob a Lei 13.467, legalizou a
contratação de empregado sem
registro em carteira, ou seja, sem direito
a férias, 13° salário, FGTS, Seguro
Desemprego, entre outros. Premiação,
bônus e ajuda de custo, que antes eram
considerados salário e tinham reflexos
em férias e 13°,
passam a não mais
integrar o conceito
de remuneração.
O pior de tudo é o
posicionamento do
Governo afirmando
que a Reforma
irá
gerar
empre-

gos, porém ela permitirá a contratação
de trabalhadores na condição de
autônomos ou por meio de empresas
unipessoais, manobras que afastam o
vínculo empregatício. No caso da
contratação de autônomo para prestações de serviços, essa poderia se dar
com ou sem exclusividade; ora, autônomo é sinônimo de autonomia, portanto
não se poderia impor ou exigir exclusividade desse profissional, sob pena de
desvirtuar totalmente o instituto.
Também foram concedidas autorizações para que empresas e empregados
possam estabelecer “acordos diretos”,
sem a participação do Sindicato, como é
o caso do banco de horas, que só valia
quando negociado com a entidade
sindical e poderá ser feito diretamente,
acabando com a hora extra.
Nesse sentido, a melhor orientação é “não assine nada” sem procurar
o Sindicato ou, se preferir, a orientação
de um advogado de confiança, sob
consequências de não poder cobrar
seus direitos no futuro. Por outro lado,

mais poder foi conferido aos Sindicatos
com a proposta do Negociado sobre o
Legislado, em que o acordo valerá mais
que a lei. Isso realmente é importante,
mas a retirada da obrigatoriedade da
contribuição sindical pode tornar as
entidades frágeis, ou seja, terão mais
poder e menos força. O apoio dos trabalhadores aos seus Sindicatos será fundamental para que os direitos conquistados sejam mantidos e ampliados.
Nada mais será como antes,
mas nem por isso precisa ser pior. O
momento é de mudança sob vários
aspectos, portanto deve ser de união da
classe trabalhadora contra esse Governo que não se preocupa com o pobre,
com o aposentado, com o trabalhador.
Na verdade, apenas se movimenta para
defender os próprios objetivos, a
qualquer custo.

Lázaro Eugênio

Presidente SEAAC Bauru

Fonte: Época Negócios | Edição: Loyce Policastro/Netshare Marketing Criativo

Jornada e intervalo
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Espaço SEAAC

Espaço de Beleza

Área de Lazer com piscina, churrasqueira, playground,
quadra de futsal e basquete, salão de festas e jogos.

Barbearia, cabeleireiro e manicure, associados têm direito
a 3 cortes de cabelo grátis por mês.

Bolsa Maternidade SEAAC

Sala de Cursos

Personalizada com o nome do bebê.

Salão de Festas
Capacidade para 200 pessoas, com churrasqueira,
freezer, geladeira, fogão industrial, mesas e cadeiras.

SISNATURCARD

www.seaacbauru.com.br

