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PALAVRA DO
PRESIDENTE
Às vezes, nem queremos
comemorar o final de ano por ter a
ideia de que nada muda, que tudo
ficará sempre igual, que é só mais
um dia que passa.
De fato a virada do ano não
é mágica, mas o Ano Novo vem com
a esperança da renovação, é a força
para deixar aquilo que já ficou para
trás, nossos erros e tudo que não foi
alcançado; é uma força para
acreditar que tudo pode ser novo e
melhor.
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Não se trata apenas de
pensar positivo e acreditar que tudo
acontecerá de forma mágica, mas
sim redirecionar as motivações e

assimilar os aprendizados para a
construção de novas experiências,
sempre lembrando que o homem é
um ser que precisa de motivação
constante, que encontra nesta o seu
combustível de vida. E por
motivação entendemos a razão pela
qual enfrentamos a vida, o que
anima e nos inspira em cada dia.
É importante entender que
as experiências do ano que se finda,
as alegrias, as tristezas, as perdas e
as conquistas nos fazem crescer e
moldam
nosso
caráter,
nos
fortalecem,
permitindo
que
continuemos na luta diária e,
mesmo
que
estejamos
acostumados com essa dinâmica

SEAAC NEWS
Jornalista responsável:
Loyce Policastro
Redação:
Luisa Volpe e
Letícia Yoshimura

SEAAC News é uma publicação da

que se renova todos os anos, é
preciso aproveitar a atmosfera de
novidade e expectativa que se
instaura em toda a sociedade.
Nada muda para os que não
aceitam as mudanças, que nos são
impostas a todo momento pela vida.
Que 2019 seja um ano de
realizações, de conquistas, mas,
acima de tudo, de esperança!
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Bauru - SEDE
Rua Batista de Carvalho,
12-43, Centro CEP 17013-011
F.: (14) 3227 4848
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1745, Centro CEP 18602-150
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Janeiro
Reforma Trabalhista
já é questionada em dez
processos no STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o ano com mais
uma ação contra a reforma trabalhista. O processo questiona o
fim da contribuição sindical obrigatória. Sindicatos ingressaram
com ações individuais ou coletivas envolvendo cláusulas de acordos
ou convenções coletivas.

Fevereiro
Homologações de
rescisões contratuais de
trabalho
As homologações são um indicativo importante e servem de
termômetro para medir como se deram as relações de emprego
no ano passado. Em 2016, o SEAAC realizou o total de 2.635
homologações, já em 2017 foram 2.535, o que significa redução de
3,95%. O SEAAC manteve a obrigatoriedade das homologações em
suas Normas Coletivas.

A mulher no mercado de trabalho

Março

Essa edição especial do mês do Dia Internacional da Mulher,
comemorado em 8 de março, não é por acaso.
Historicamente, mulheres lutam em busca de direitos que já
deveriam ser assegurados, valorização e respeito. Desde a
desigualdade entre gêneros, que vai de cargos ocupados a
remuneração salarial, até assédios morais e sexuais. O
boletim contou com dados sobre o
assunto e participação das
mulheres do SEAAC.

Abril

Negociações têm data-base
As negociações se darão com a Reforma em plena vigência,
porém, contestada judicialmente por vários aspectos
inconstitucionais. As datas-bases de 1° de maio são das
categorias de Comissários e Consignatários
(inclui loterias), Representação Comercial,
Arquitetura e Engenharia Consultiva,
Vídeo Locadoras e Corretores de Imóveis.
Em alguns casos a data-base prevaleceu
até dia 1º de setembro.

7 milhões de trabalhadores
estão com o FGTS atrasado
Garantido pela Constituição como forma de o trabalhador
constituir um patrimônio, o FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) ainda é alvo de calote por parte de
empresas. Cerca de 7 milhões de trabalhadores no país
estavam com seus depósitos irregulares. De acordo com
especialistas, o FGTS é uma das primeiras
dívidas a não serem pagas pelas
empresas assim que elas
começam a ter dificuldades
financeiras.

Maio

Entrevista com os palestrantes do
Encontro Regional da CSB
Esta edição especial teve como foco o esclarecimento de alguns
assuntos com os palestrantes do Encontro Regional da CSB Bauru. Antônio Neto, Presidente Nacional da
CSB abordou a Agenda Prioritária da
Classe Trabalhadora; Dr. Luis Henrique
Rafael, Desembargador do TRT 15ª
Região, falou sobre o Impacto da
Reforma Trabalhista (emprego e
trabalho); e, a Dr. Augusta Raeffray,
Advogada e Mestre em Direito Sindical
estendeu-se sobre o Financiamento
Sindical e Negociações Coletivas.

Junho

Encontro Regional da
CSB/SP em Bauru

Julho

No dia 05 de julho, ocorreu o Encontro
Regional da CSB/SP, na cidade de
Bauru. O evento visava qualificar os
dirigentes sindicais e tratar os problemas
políticos e econômicos do país,
juntamente com a sociedade. Contou
com a presença de grandes
palestrantes, como o presidente nacional
da CSB, Antônio Neto, Dr. Luis Henrique
Rafael, desembargador do TRT 15ªRegião e a
Dra. Augusta Raeffray, advogada e mestre em Direito
Sindical. Também teve a presença de Ciro Gomes, que
comentou sobre a geração de emprego e renda no país.

SEAAC intensifica
Negociações Coletivas

Agosto

Neste mês, foram realizadas reuniões com os
Patronais de Advocacia e Cobrança, e também as
reuniões com Contabilidade e Consórcio, que teve
a finalidade de fortalecer as negociações coletivas das
categorias. Lázaro Eugênio, presidente do SEAAC Bauru, comentou que essa
demora é culpa do cenário político e econômico do país.

Voto consciente
As eleições de 2018 ocorreram no dia
7 de outubro. Um dos maiores
obstáculos dessa eleição é a
insatisfação política presente no
atual cenário do país, que acaba
gerando uma desilusão em boa parte
da população. O senador Paulo Paim reforça que temos
obrigação de termos uma maioria que defenda efetivamente os
interesses do povo brasileiro”.

Setembro

Outubro
O valor de um sistema democrático
A democracia permite que a população participe da vida pública; os métodos do governo
representativo (fundamental em sociedades heterogêneas) têm como intuito a garantia dos
direitos e da liberdade. O voto consciente e crítico se torna mais necessário ainda, em um
cenário onde ameaça a liberdade dos brasileiros.

Novos acordos começam a ser assinados
Após meses de atraso, começam a ser divulgados os novos
acordos de 2018. Esse ano se mostrou muito mais complicado
para as negociações coletivas, por conta da vigência da reforma
trabalhista e das negociações que também foram
afetadas pela crise política. Muitos sindicatos
patronais perceberam que a reforma, por si só,
não trouxe segurança jurídica.

Novembro

Mais um ano chega ao ﬁm!

Um ano cheio de histórias,
conquistas, luta e resistência. 2018
foi bem conflituoso no âmbito
político; disputas baseada em
antagonismos e divergências de
opiniões dividiram o país em
basicamente dois grupos. Mas esse
cenário também pode servir como
um aprendizado.
Precisamos aprender a ter
empatia
com
os
nossos
semelhantes. Brigas geram ofensas,
que estas, por sua vez, geram
mágoas, algo que não deve
acontecer. Empatia e resiliência são
algumas das maiores qualidades
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que o ser humano pode e deve ter.
A primeira, para compreender e
solidarizar-se
com
as
lutas,
dificuldades e problemas do
próximo. A segunda, para termos
forças para seguir em frente diante
dos obstáculos.
Somos todos iguais. De
carne e osso. Questões relacionadas
a classe social, racial, sexualidade e
outras diferenças não podem nos
separar. Se não tivermos afinidade e
compreensão com as outras
pessoas, com quem poderemos ter?
Por isso, desejamos que a
sociedade aprenda com os erros de

2018 para não cometê-los no ano
que se aproxima. Que possamos
fazer um exercício de reflexão nesse
mês
de
dezembro
para
começarmos com o pé direito,
tentando
sempre
evoluir
e
melhorar como seres humanos,
tanto com os nossos amigos e
parentes, quanto na sociedade. No
mais, que 2019 seja um ano
esplêndido, repleto de novidades
boas, de crescimento pessoal e
profissional; que sua vida seja cheia
de harmonia, paz, felicidade e,
acima de tudo, de amor. Um feliz
2019 a todos!
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Espaço SEAAC

Área de Lazer com piscina, churrasqueira, playground,
quadra de futsal e basquete, salão de festas e jogos.
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Espaço de Beleza
Barbearia, cabeleireiro e manicure, associados têm
direito a 3 cortes de cabelo grátis por mês.

