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para aprovar a da Previdência, o que faz 
de 2018, ano eleitoral, ainda mais difícil 
e importante. Mas, o lado positivo 
dessas lutas também precisa ser desta-
cado e o SEAAC cresceu em todos os 
aspectos. 
 Tivemos um aumento de 40% 
no número de associados; o Espaço de 
Lazer e o Espaço de Beleza, inaugurado 
no meio do ano; a conquista “da volta” 
das homologações das rescisões contra-
tuais de trabalho no sindicato, retirada 
pela Reforma Trabalhista; a participação 
efetiva em todos os atos, manifestações, 
greves e protestos, iniciados em 28 de 
abril, com a maior greve nacional de 
todos os tempos;  tudo isso colocou o 
SEAAC em exposição, tornando nossa 
entidade referência para a mídia, para os 
trabalhadores e aos movimentos sociais 
e sindicais.
 A verdade é que nem sempre o 
vencedor é quem ganha a batalha, mas 
aquele que luta com dignidade! 

últimos anos, sempre começam com a 
expressão de que foi um ano de lutas e 

mudar essa tônica, mas, infelizmente, é 
impossível deixar de apontar que 2017 

de enfrentamento que o movimento 
sindical e a sociedade organizada 

 Em dezembro de 2015, ainda 
com a presidente Dilma, vieram as 
Medidas Provisórias 664 e 665, que 
alteraram os benefícios da Previdência e 
do Seguro Desemprego; em dezembro 
de 2016, já sob o governo Temer, 
iniciou-se o processo de desmonte do 
direito do trabalho, com o envio à 
Câmara do Projeto de Lei da Reforma 
Trabalhista, em regime de urgência, e da 
Reforma da Previdência. 
 A Reforma Trabalhista foi 
votada em tempo recorde e já está em 
vigência; agora, o Governo centra fogo 

 Esperamos que 2018 seja um 
ano de luta, mas, acima de tudo, de 

social!

2018!
Feliz

conquistas que signi�quem crescimento
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Conheça todos os benefícios acessando o site seaacbauru.com.br
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HOT BEACH OLÍMPIA

10
DEZEMBRO

PRIMEIRO LOTE EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS!
O SEAAC ESTÁ PROMOVENDO EXCURSÃO AO MAIS  NOVO THERMAS DE OLÍMPIA, O HOT BEACH, 

COM VALORES ESPECIAIS AOS ASSOCIADOS E SEUS DEPENDENTES.
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2017:
 Não foi um ano fácil, afinal foi preciso lutar de frente com o Governo Temer, que não olha para 
as reais necessidades de cidadãos e trabalhadores e impõe as ditas Reformas, que iludem e 
confundem quem está no mercado de trabalho. Em 2017, três manifestações tomaram 
proporções nacionais e o SEAAC esteve presente por você, trabalhador. SAIBA MAIS!

A INDIGNAÇÃO COM ESSE GOVERNO QUE SE PREOCUPA 
COM REFORMAS QUE NÃO VALORIZAM O TRABALHADOR

28 DE ABRIL, GREVE GERAL
 No ritmo das Reformas 
trabalhista e da previdência, e da 
crise política que daria início ao 
caos, o Brasil mostrou 
inquietação às ações no dia 28 
de abril, que se estabeleceu um 
dia de Greve Geral. Às 4h da 
manhã, capitais e demais 
cidades iniciaram as 
manifestações, boa parte delas 
pací�cas, como em Bauru, São 
Paulo, que reuniu cerca de 10 mil 
pessoas, segundo as centrais 
sindicais. No local, o SEAAC 
esteve lado a lado de sindicatos 

dos trabalhadores de diversos 
setores, servidores públicos, 
funcionários dos Correios, 
professores, movimentos 
estudantis e outros. Os principais 
questionamentos foram sobre 
as decisões impostas pelo 
presidente com a justi�cativa de 
redução de custos. O MPT 
a�rmou a greve como legítima 
em nota assinada pelo 
procurador-geral do Trabalho, 
Ronaldo Fleury: “A greve é um 
direito fundamental assegurado 
pela Constituição Federal”.

O ANO DO GRITO 
“FORA TEMER”
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1 DE MAIO, EM SÃO PAULO
 As ações pontuais no Dia 
do Trabalho já estavam previstas 
antes mesmo da convocação da 
Greve Geral, em abril, pelos 
mesmos motivos e pela mesma 
indignação. O evento pretendeu 
não só comemorar com grandes 
shows, mas também rebater e 
reivindicar direitos a respeito da 
aceleração de aprovações das 
propostas das Reformas. Na 

ocasião, Alvaro Egea, 
secretário-geral da CSB 
rea�rmou o clima:  “Vivemos 
uma situação excepcional em 
que essa data é um marco de 
luta. Tanto os trabalhadores 
quanto os advogados trabalhistas, 
o MPT, todo o universo do 
trabalho está contra as 
propostas de reformas da 
Previdência e trabalhista”.

24 DE MAIO, EM BRASÍLIA
 As informações da CSB 
indicaram que mais de 200 mil 
pessoas, entre trabalhadores e 
dirigentes sindicais, pediram, à 
priori, a renúncia do presidente 
Temer em marcha realizada em 
Brasília, Distrito Federal, no dia 
24 de maio. A imprensa 
internacional também esteve no 
local e o presidente do SEAAC, 
Lázaro Eugênio, se pronunciou 
dizendo que saiu de Bauru, mais 

de 16 horas de viagem, com 
trabalhadores, equipes e 
colegas de causa, para defender 
os direitos, para combater a 
Reforma Previdenciária, a 
Reforma Trabalhista e o governo 
corrupto que não tem 
legitimidade para mais nada, e 
que precisa ser reformado. 
“Nesse momento, a reforma é a 
queda de Michel Temer”, 
defendeu Lázaro, na ocasião.

 A participação ativa do SEAAC nessas lutas signi�cativas durante todo o ano, além dos efeitos 
diários na busca de resultados que sejam positivos e justos aos trabalhadores, mostra o posicionamento a 
respeito de tudo o que vem acontecendo em Brasília e que interfere diretamente na estrutura, �nanças e 
qualidade de vida de empregados, além de grande parte dos brasileiros. Por isso a importância da luta 
sindical por quem trabalha e não merece ser passado para trás pelo Governo, que deveria unir forças em 
prol do crescimento de todas as classes.
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A LUTA CONTRA AS BRECHAS 
DA REFORMA TRABALHISTA

 Intitulada o�cialmente 
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 trabalhis-
tas, boa parte dos Sindicatos 
trabalha pela missão de alertar 
sobre os impactos que a Refor-
ma Trabalhista poderá trazer no 
dia a dia dos empregados. Paulo 
de Oliveira, diretor da executiva 
nacional da Central dos Sindica-

tos Brasileiros (CSB) e presidente 
do SEAAC da cidade de Presi-
dente 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 inte-
resses patronais.

O PAPEL DO SINDICATO É CORRER ATRÁS DO PREJUÍZO AO TRABALHADOR
 E ISSO JÁ ESTÁ SENDO FEITO. ENTENDA!
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A VOZ SINDICAL
 O entrevistado detalhou: 
“com 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, apon-
tando o quanto era agressiva a 

Reforma. Mas, por pressão do 
Governo, de todo esse risco que 
o Governo Temer está de desa-
parecer a qualquer momento, os 
senadores entenderam votar a 
Reforma porque havia o com-
promisso de vetos e pontos 
sensíveis da Reforma, e também 

a edição de uma medida provi-
sória 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 deve-
ria ser a atividade principal.”

TRABALHADOR 
DESPROTEGIDO

 Com as novas propostas 
da Reforma, o Sindicato não 
precisará mais homologar resci-
sões contratuais obrigatoria-
mente. A justi�cativa é a de 
acabar com a burocracia. O texto 
anterior defendia que “o pedido 
de demissão ou recibo de quita-
ção de rescisão do contrato de 
trabalho (...) só será válido 
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SEAAC SE ANTECIPA ANTE SITUAÇÕES ANTIÉTICAS

quando feito com a assistência 
do respectivo sindicato ou 
perante a autoridade do Minis-
tério do Trabalho e Previdência 
Social.” A regra se aplicava ao 
empregado desligado com um 
ano ou mais na empresa. A práti-
ca 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, se posicionou: 

“agora, o trabalhador vai receber 
as verbas rescisórias diretamen-
te do empregador, sem nenhum 
órgão conferir. Ele só vai assinar 
o termo de quitação daquelas 
verbas. Portanto, se tiver dife-
rença, vai entrar na Justiça dire-
tamente para reclamar, ou seja, 
não diminui o número de recla-
mações. Para o sindicato, 
também era um momento 
importante de saber quais 
empresas agiam corretamente, 

pagando corretamente, e aque-
las que não.” Paulo Oliveira com-
pletou: “teremos um abuso por 
parte das empresas, que não vão 
efetivar o cumprimento da lei ao 
�nal das obrigações dadas com 
a rescisão do contrato de traba-
lho. Os Sindicatos traçam uma 
luta para que sejam cumpridos 
os direitos básicos dos trabalha-
dores por meio de Convenções 
Coletivas, que são instrumentos 
de luta sindical.”

 Em vista aos benefícios 
garantidos aos trabalhadores, 
mas também ao cumprimento 
das leis, o SEAAC protocolou 
ofício junto ao Ministério do 
Trabalho, com cópia à Caixa 
Econômica Federal, com o obje-
tivo de que eventuais rescisões 
sem a devida homologação 
sejam o�ciadas aos SEAAC, que 
adotará as medidas cabíveis 

para cobrar as multas normati-
vas e exigir a �scalização do 
Ministério do Trabalho.
 O presidente do SEAAC, 
Lázaro Eugênio, alerta que: “A 
ausência da homologação gera 
para o trabalhador o direito a 
uma multa equivalente ao seu 
próprio salário, além de sujeitar 
a empresa às multas normativas 
previstas”.

 Lázaro informa ainda que 
a medida adotada pelo SEAAC 
se fez necessária ante denúncias 
de fraudes que estariam ocor-
rendo para saque do FGTS e 
Seguro Desemprego, vez que a 
Reforma Trabalhista retirou a 
obrigatoriedade da homologa-
ção das rescisões contratuais, 
que no caso do SEAAC é garanti-
da pelas normas coletivas.

O CONHECIMENTO É
 A MAIOR ARMA

 Pensando em um trabalhador que con�a no Sindicato, o 
SEAAC tem promovido cursos, palestras e seminários, e intensa 
divulgação de materiais que visam informar um a um sobre o 
novo cenário.
 Acreditamos que a informação faça toda a diferença 
frente a um Governo que deseja promover Reformas com 
discursos de que a vida do trabalhador vai melhorar, quando, 
na verdade, são muitos os interesses patronais por trás de 
todas essas manobras.
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 O Espaço de Beleza SEAAC foi inau-
gurado em 20 de maio e oferece aos associa-
dos e dependentes serviços de salão de cabe-
leireiro, barbearia, manicure e pedicure. Por 
mês, cada associado tem direito a três cortes 
de cabelo gratuitos, para si ou dependentes. 

ESPAÇO DE BELEZA SEAAC 
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MAIO

20

 O Arraiá SEAAC rolou no dia 3 
de junho com muitas comidas típicas e 
diversão para as famílias. A entrada foi 
gratuita a �m de reunir colaboradores, 
associados e dependentes, e toda a 
comunidade. Festança boa demais, sô!

ARRAIÁ SEAACJUNHO

03

JUNHO

 No dia 15 de setembro, foi realizado o 
“Seminário de Debates: Reforma Trabalhista”, um 
evento que contou com a presença de mais de 80 
dirigentes sindicais de todo o estado, como São 
José dos Campos, São José do Rio Preto, Presi-
dente Prudente, Ribeirão Preto, Jaú e Franca.

SEMINÁRIO DE DEBATES: 
REFORMA TRABALHISTA

 Nos dias 27 e 28 de outubro e 10 e 
11 de novembro, o SEAAC promoveu o curso 
“Reforma Trabalhista: aspectos da lei 13.467”, 
recebendo a Dra. Silvana Andrade Sponton e 
Dr. Luís Henrique Rafael, na FIB, de Bauru/SP.

CURSO REFORMA 
TRABALHISTA

OUTUBRO

27e28

SETEMBRO15
SETEMBRO

Mais por você, trabalhador!

SETEMBRO

Fotos: Reprodução/SEAAC
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