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Fique ligado!

Mais de R$43 bilhões que estavam 
parados nas contas poderão ser 
sacados e recolocados no bolso 
do trabalhador para ser usado da 
maneira que desejar. Em tempos 
como este pelo qual o país passa, a 
recuperação destes valores será muito 
importante para o reaquecimento da 
economia do Brasil, tendo em vista 
que a infl ação é ruim, mas a recessão 

é muito pior.  
Entenda:
Quando uma pessoa pede demissão 
ou é demitida por justa causa, o 
saldo do FGTS, pela regra atual, só 
pode ser sacado caso o trabalhador 
fi que três anos sem recolocação no 
mercado de trabalho com registro 
na CTPS. Porém, com a estagnação 
da economia e os riscos a longo 

prazo para o país, o governo decidiu 
fl exibilizar esta regra. 
Mas, tenha calma! Não é 
necessário sair correndo para o 
banco. O governo já lançou um site 
onde o trabalhador pode informar 
seus dados e saber onde e quando 
poderá fazer o saque. Acesse o site 
da Caixa (wwww.caixa.gov.br).

Foi liberado o calendário para saque das contas inativas do FGTS, aquele dinheiro que fi ca bloqueado 
quando um trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa. O resgate poderá ser feito a partir 
do dia 10 de março, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Confi ra a tabela:



Os indicadores econômicos que nos são 
trazidos diariamente pela mídia precisam 
ser melhor analisados. É claro que todos 

queremos reduzir a inflação, o problema é que 
estamos fazendo isso às custas da sociedade, 
dos mais pobres, que simplesmente pararam de 
comprar os produtos e utilizar os serviços. Se 
não há consumo, a indústria deixa de produzir, 
de investir, de gerar emprego e os prestadores 
de serviços simplesmente fecham suas portas. 
Inflação não é bom, mas, recessão é pior. O 
maior exemplo são os números do desemprego, 
que já atinge 12 milhões de brasileiros e deve 
chegar a 14 milhões de desempregados até 
o final deste ano. Na mesma análise, ainda 
temos 6 milhões de trabalhadores que se 
declaram com tempo ocioso, ou seja, que se 
ativam em jornadas de trabalho menores do 
que gostariam ou necessitam, é o caso daqueles 
que trabalham apenas aos finais de semana 
ou em meio período. O Governo precisa fazer 
investimentos para mostrar confiança aos 
empresários e à população, porque se o próprio 
Estado não investe, não há como exigir que a 
iniciativa privada faça investimentos. Esses 
números estão sendo usados para promover a 
reforma trabalhista indevidamente, portanto 

não é a CLT que dificulta o emprego. 
Se fosse, não teríamos chegado 
à taxas inferiores a 4% em 2010, 
momento em que o país gozava 
de extremo desenvolvimento 
econômico. O que gera emprego e 
renda é a redução de impostos e 

o investimento do Estado, 
como propulsor da 

economia.

Bauru - SEDE
Rua Batista de Carvalho,
nº 12-43 Centro CEP 17013-011
F.: 14 3227 4848

Botucatu - SUBSEDE
Rua Amando de Barros,
nº 1745 Centro CEP 18602-150
F.: 14 9 9880 1515

Jaú - SUBSEDE
Rua Tenente Lopes, nº 738
Centro SALA 01 CEP 17201-460
F.: 14 3418 7710

Ourinhos - SUBSEDE
Rua Arlindo Luz, nº 160
Centro SALA 04 CEP 19900-010
F.: 14 9 9880 1515

FALE
CONOSCO

w w w. s e a a c b a u r u . c o m . b r
(14) 9 9880 1515

FILIAÇÃO:

1  BOLETIM SEAAC |  MARÇO 2017,  MÊS DA MULHER

Lázaro Eugênio
Presidente

  PALAVRA DO
  PRESIDENTE

SEGURO DE VIDA

2  BOLETIM SEAAC |  MARÇO 2017,  MÊS DA MULHER

Atividades exercitas pela bancária no HSBC atuaram como concausa para agravo de doença degenerativa
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Com o Seguro de Vida do SEAAC, você garante que sua 
família fique protegida em caso de uma fatalidade. Os 
benefícios são: assistência funeral de até R$3.000,00; 

cesta básica de R$200,00 durante os 12 meses seguintes ao 
óbito do titular; a quantia de R$7.000,00 em caso de morte 
natural ou R$14.000,00 em caso de morte acidental; e, além 
disso, você ainda participa de sorteios mensais. O seguro é 
gratuito aos associados. Os últimos ganhadores foram Maria 
de Lourdes Nekis e Bruno Rino Pereira Tose (foto). Parabéns! 

O banco HSBC Brasil 
foi condenado a pagar 
indenização a uma 

funcionária acometida por 
uma doença ocupacional. A ex-
funcionária, através da realização 
de atividades repetitivas em seu 
ambiente de trabalho, acabou 
por ter uma doença de natureza 
degenerativa agravada, resultando 
em sua aposentadoria por invalidez 
aos 36 anos de idade. 
Em primeira decisão, o Tribunal 
Regional do Trabalho condenou a 
empresa ao pagamento de valor 
superior a R$1 milhão em parcela única 
à trabalhadora. Porém, para Maria 
Cristina Peduzzi, relatora do recurso 
do HSBC, o pagamento parcelado 

atenderia melhor às necessidades 
da vítima, pois preservaria a sua 
situação financeira a longo prazo. 
O valor inicial estipulado pelo 
TRT levou em consideração o 
salário recebido pela bancária 
multiplicado pelos meses até ela 
completar 79 anos, com direito a 
uma redução para pagamento de 
uma só vez. Após recurso, porém, 
ficou estipulado que o pagamento 
mensal seria mais adequado, já 
que não causaria o enriquecimento 
ilícito da trabalhadora e garantiria 
a manutenção do seu sustento e 
padrão de vida. Houve, também, 
a redução da indenização, já que 
as atividades desenvolvidas pela 
funcionária no banco atuaram como 

Trabalhadora aposentada por invalidez aos 36 anos 
receberá pensão vitalícia

SEAAC oferece curso para qualifi car novos operadores 
de cobrança

Aqueles que concluírem o curso terão certifi cado do SENAC e serão disponibilizados às empresas de cobrança da cidade

A Do dia 27 ao dia 31 de 
março, o SEAAC abrirá as 
portas para oferecer um 

curso de Operador de Cobrança 
àqueles que já trabalham no ramo 
e desejam qualificação ou quem 
pretende ingressar neste nicho 
de trabalho. A programação terá 
duração total de 15 horas e será 
necessário um investimento de 
R$240,00 por pessoa, que poderá 
ser parcelado em até 3 vezes sem 
juros. 
Para garantir a qualidade do 
estudo, o Sindicato contará com 
uma parceria firmada com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial – Senac, que é o principal 
agente de educação profissional 
voltado para o Comercio de Bens, 
Serviços e Turismo do país.  Os 
profissionais que completarem o 
curso ganharão certificado e terão 
seus nomes disponibilizados para 
as empresas de cobrança de Bauru.
O curso ocorrerá ao longo dos 
cinco dias da última semana de 
março, das 14h às 17h, na sede do 

SEAAC, localizado na Rua Batista 
de Carvalo, 12-43, centro da 
cidade. As inscrições deverão ser 
feitas através do site do Sindicato 
e vão até 23/03. Dúvidas e 

concausa, apenas agravando uma 
doença já existente.
Por fim, foi estipulado o pagamento 
do valor mensal de R$2700,00, 
equivalente à metade da última 
remuneração da trabalhadora. A 
decisão foi unânime.

mais informações, entre em 
contato pelo telefone (14) 3227-
4848 ou pelo e-mail contato@
seaacbauru.com.br. 
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