PALAVRA DO PRESIDENTE
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O

Presidente recebe um bandido em sua casa, na calada
da noite, para ser informado que os subornos estão em dia; é
gravado dando aval ao bandido; é
denunciado ao STF pelo
Procurador Geral da
República, mas os
deputados e as deputadas organizam uma
frente de defesa para
manter o presidente corrupto no poder,
em troca

Lázaro Eugênio

gonha cada vez que uma denúncia
é apresentada, cada vez que “mais
uma vez” a máscara da corrupção é
exposta. Nada que venha desse Governo ou desse Congresso Nacional
serve para o povo. Retirar os poucos
direitos dos aposentados, acabando
com a aposentadoria pública e nos
jogando todos no colo dos banqueiros, é o compromisso de Temer e sua
organização criminosa. Outro compromisso, esse com a classe patronal, é retirar os direitos de quem trabalha, aprovando uma Reforma que
será o fim do registro em carteira,
logo, o fim da própria aposentadoria.
Precisamos demonstrar aos
poderosos que o povo não suporta
mais sustentar bandidos, corruptos e
corruptores. Vamos à luta, às armas,
ser for necessário!

Foto:
Fotos:Reprodução/Internet
Reprodução/iStock

Presidente

de benesses. O Senador também é
gravado pedindo 2 milhões de reais
ao mesmo empresário bandido; é
afastado do mandato e o Procurador
Geral pede a prisão, que é negada
pelo Supremo, mas sua irmã e seu
primo são presos, logo depois soltos;
seu amigo Ministro faz de tudo para
liberá-los e pretende acabar com as
investigações contra a corrupção. E
apesar da corrupção escancarada, o
povo brasileiro permanece sentado à
frente da televisão sem reagir.
É hora de ir às ruas pedir a
renúncia do Temer, cobrar cara a
cara os deputados e os senadores
que estão mantendo esse esquema
de governo corrupto e ilegítimo no
poder.
O Brasil está sendo envergonhado para o mundo e nós, brasileiros, estamos sentindo essa ver-
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Bauru - SEDE
R. Batista de Carvalho,
12-43, Centro CEP 17013-011
F.: 14 3227 4848

Botucatu - SUBSEDE
R. Amando de Barros,
1745, Centro CEP 18602-150
F.: 14 9 9880 1515
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Jaú - SUBSEDE
R. Tenente Lopes, 738,
Centro SALA 1 CEP 17201-460
F.: 14 3418 7710

Ourinhos - SUBSEDE
R. Arlindo Luz, nº 160
Centro SALA 4 CEP 19900-010
F.: 14 9 9880 1515
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ma das principais responsabilidades de um Sindicato é
defender os direitos e os interesses profissionais das
categorias que representa. O SEAAC luta, persevera
e ano após ano conquista benefícios que deveriam ser
encarados como básicos, mas que, muitas vezes, são
ignorados pelos patrões.
Veja, a seguir, alguns dos direitos previstos pela Convenção Coletiva de Trabalho
APERFEIÇOAMENTO
2016-2017.
PROFISSIONAL

Para a realização de cursos que
venham a contribuir para seu desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo, também sejam de interesse do
empregador, os(as) empregados(as) poderão se
ausentar do serviço por até 18 horas anuais, que
serão consideradas como de trabalho, para todos os
efeitos.
A utilização das horas previstas no "caput" depende
de prévia e expressa autorização do empregador e posterior
comprovação da frequência do(a) empregado(a).
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EMPREGADOS(AS)
DE EMPRESAS DE
CONTABILIDADE

EMPREGADO(A) ESTUDANTE
Ao(À) empregado(A) estudante, menor de 18 anos, sujeito(a)
ao regime de trabalho de tempo integral, será permitida a saída
antecipada de 2 horas ao final do expediente, em dias de provas
escolares, condicionada à prévia comunicação à empresa e posterior comprovação por atestado fornecido pela escola.
Para a prestação de exames vestibulares para o ingresso em
curso profissionalizante de segundo grau, o(a) empregado(a) poderá
faltar até 3 dias úteis consecutivos por ano, condicionadas as faltas à prévia comunicação à empresa e comprovação.

EMPREGADOS(AS)
DE EMPRESAS DE
COBRANÇAS
REEMBOLSO-CRECHE
As empresas reembolsarão às suas empregadas mães, para cada filho, pelo período de 1 ano, a contar do retorno da licença-maternidade, importância mensal de
até R$ 307,22, condicionado o reembolso à comprovação das despesas com o internamento em creches. Será concedido o benefício, na forma do "caput", aos
empregados do sexo masculino que detenham a guarda do filho. O benefício
será igualmente devido na hipótese da contratação de empregada doméstica, condicionado o reembolso à comprovação do registro do contrato de
trabalho como "babá" ou "pajem" e à apresentação do respectivo recibo
mensal de pagamento.
Confira os documentos completos no site do SEAAC, na aba Acordos, e também quais os benefícios das outras categorias acolhidas pela nossa
luta sindical.
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Responsabilidade

Empregador não oferece treinamento e terá
de indenizar família de trabalhador morto
Um fazendeiro foi condenado
a indenizar a família de um empregado
do setor rural, tratorista, que morreu
durante expediente de trabalho e não
tinha as devidas orientações quanto à
direção do veículo. Foram levantadas
informações de que o trator capotava
e a vítima saltou do veículo, vindo a
óbito. A família utilizou como defesa o argumento de que em nenhum
momento foram passadas as devidas
orientações ao empregado de como
dirigir, prevenir acidentes ou garantir
a segurança no trabalho que exercia,
ou seja, não houve treinamento, o que
poderia ter evitado o incidente.
Se o homem tivesse ficado
dentro do trator e se estivesse devi-

damente com o cinto de segurança
provavelmente teria sobrevivido. A
companheira e duas filhas do tratorista entraram com um processo pedindo que o fazendeiro responsável, tido
como empregador, fosse condenado a
pagar indenização por danos materiais
e morais.
A decisão judicial
Apesar da negligência do trabalhador, a Justiça acabou entendendo
que o fazendeiro também foi responsável. Isso porque o mesmo não forneceu qualquer treinamento ao ex-empregado. “Ainda que a vítima tenha
conduzido o trator de forma irregular,
é certo que cabia ao réu instruir o seu

empregado a fim de evitar acidentes, o
que, a rigor, não ocorreu”, escreveu o
juiz Hamilton Siqueira Junior, que julgou o caso inicialmente.
Diante desse entendimento,
o magistrado considerou que o fazendeiro foi responsável em 30% pelo
acidente de trabalho, condenando-o a
pagar uma pensão mensal no valor de
473,28 reais até o ano de 2041, quando
a vítima completaria 74 anos (expectativa de vida, segundo o IBGE). Além
disso, determinou que ele pagasse 60
mil reais de indenização por danos
morais, sendo 20 mil para a mãe e outros 20 mil para cada um dos filhos.
Texto editado. Fonte: Jusbrasil
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