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NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO

Empregados de assessoramento
e contabilidade aprovam pauta
Trabalhadores de empresas de SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS aprovaram em assembleia a pauta de
reivindicações para renovação do Acordo
Coletivo. A assembleia ocorreu dia 3 de
maio, na sede do SEAAC de Americana e

Região. “Agora vamos à luta, para que o
Acordo Coletivo traga benefícios reais para
a categoria. O trabalhador na assembleia
colabora no sentido de junto ao Sindicato
pressionar os patrões, para que cedam às
reivindicações”, avaliou a presidenta do
SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.
Assembleia de assessoramento e contabilidade

Principais itens da pauta de reivindicações
• Reposição integral da inflação do período 1º de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016
• Aumento real de salário
• Melhorias no Vale-Refeição
• Reajuste do reembolso dos gastos com creches
• Aumento do piso da categoria
• Implantação do PLR

Lembre-se

Data-Base: 1º de Agosto

Vamos juntos ampliar direitos e buscar novos benefícios

Comissários e Consignatários,
chegou a data-base!

Assembleia de comissários e consignatários

O SEAAC está iniciando a negociação
do Acordo Coletivo dos trabalhadores
de Comissários e Consignatários: locadoras de bens móveis (telefone, televisão, roupas, máquinas de xerox, jogos
eletrônicos, empilhadeiras, equipamentos de guindastes, container, veículos
pesados, andaimes, estruturas e montagem, caçambas de entulhos), locadoras de artigos móveis, equipamentos e
produtos para festas e shows (locadoras de bilhar, pebolim, equipamentos

e produtos para diversão), casas lotéricas, venda de bilhetes federais, estaduais e municipais, títulos de capitalização, lan house e cyber café.
Os principais itens da pauta são piso
salarial único, reposição das perdas
salariais e aumento real, vale refeição,
melhorias nas horas-extras e reembolso do gasto com creches. A data-base
é 1º de maio. Se informe sobre as negociações. Unidos ampliaremos nossas
conquistas.
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A CRISE
ECONÔMICA

E OS TRABALHADORES
Os trabalhadores estão
cansados desta luta política que presenciam
todos os dias e se arrasta
indefinidamente.
A briga do poder pelo
poder faz com que os
trabalhadores não se
sintam
representados
pelos políticos. Este sentimento de descrédito
se arrasta para outras
instituições, gerando um
clima de incertezas no presente e falta de
perspectivas para o futuro do nosso país.
Não é possível que tenhamos mais de 10 milhões de
desempregados no Brasil, sem expectativa positiva
para os próximos anos. Os que estão empregados
temem o dia seguinte. A inflação bate índices altos,
corroendo a capacidade de compra. Os serviços essenciais como saúde, transporte, educação, saneamento básico e moradia são precários. Vivemos
sem qualquer proposta de políticas públicas que
possam oferecer condições dignas de vida, nada
que paralise o desemprego e reduza a inflação.
O que temos é a classe política tratando tão somente de se manter no poder a qualquer custo,
sem coragem e competência para estabelecer
um pacto nacional que atenda as aspirações do
povo brasileiro, em especial da classe trabalhadora. Não foram os trabalhadores que provocaram esta crise. Não somos culpados pelos desvios e desmandos. Não podemos pagar a conta.
Chega dos políticos ficarem se acusando. Não
há santos na história. Brequem o egoísmo. É
preciso se firmar um pacto nacional e se adotar
medidas sérias e objetivas para controlar a inflação, retomar o crescimento econômico cessando
o desemprego, oferecer serviços públicos dignos e punir os culpados pelos atos de corrupção.
Com isso tudo, a cada dia torna-se mais difícil a luta
em defesa dos trabalhadores. Os sindicatos sérios
se veem ameaçados, devido a generalização das
entidades. Não se separa aquelas que tem compromissos com a classe trabalhadora, daqueles
que usam os sindicatos como trampolim político.
O SEAAC de Americana e Região é uma entidade
sindical séria, por isso estamos preocupados, não
com o partido A ou B, mas com uma união de forças
para que os brasileiros vivam com dignidade e justiça.

Helena Ribeiro da Silva

Presidenta do SEAAC de Americana e Região

Este ano, futsal será em Nova Odessa

Aberta inscrições para o futsal
Encontram-se abertas as inscrições

do Santa Luiza, em Nova Odessa.

telefone da sede do SEAAC, em

para o 8º Torneio Regional de Fute-

São esperadas 10 equipes que mo-

Americana e nas sub-sedes (Pira-

bol de Salão do SEAAC de America-

vimentarão aproximadamente 150

cicaba e Limeira) ou pelo e-mail ad-

na e Região. O evento acontecerá

atletas. O campeão da fase regional

ministrativo@seaacamericana.org.

nos domingos do mês de julho, com

participa do Estadual, promovido pela

br. No final do torneio será realizada

as partidas sendo realizadas a partir

FEAAC.

confraternização com as equipes par-

das 9 horas, no Ginásio de Esportes

As inscrições podem ser feitas pelo

ticipantes.
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Encerrado um curso, anunciado outro...

Curso em Americana

Curso em Limeira

Curso em Piracicaba

Eu estava lá...

incorretos. O curso ajuda a reduzir erros,

Nos meses de março e abril foram reali-

teza que todo profissional que participou

zados os módulos 1 e 2 do Curso de Cál-

do curso conquistou conhecimentos que

que não corrigidos resultam em futu-

Amanda Carvalho, do RH de uma empresa

culos Trabalhistas, ministrado pelo Dr.

vão ajudá-lo em sua rotina profissional”,

ras ações trabalhistas. Os cálculos não

de Sumaré, disse que “o curso é perfeito”.

Gilson Gonçalves, especialista nas áreas

disse o renomado professor.

são fáceis. Existem muitos adicionais e

Marcos Rodrigo de Quevedo, de escritório

trabalhista e previdenciária. Cada edição

A Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro

os profissionais da área precisam estar

contábil de Americana, avaliou como “impor-

contou com uma média de 70 profissio-

da Silva, disse estar feliz com a partici-

sempre se aperfeiçoando. Se preocupar

tante buscar e receber novas informações”.

nais das áreas de RH de empresas e

pação dos trabalhadores. “As homolo-

com a qualificação é um diferencial do

Pamela Roberto Esposte, de escritório con-

escritórios de contabilidade. “Tenho cer-

gações voltam por apresentar cálculos

SEAAC”, comentou a Presidenta.

tábil de Piracicaba, disse que “como estou
começando o curso ajudou bastante”.

Anunciado novo curso
Ao mesmo tempo que encerrava
um ciclo de cursos, a presidenta do
SEAAC já anunciava um novo com o
professor Gilson Gonçalves: “Benefícios Previdenciários na Prática”. Com

expectativa de grande interesse dos
trabalhadores o curso acontecerá em
10 de junho (Limeira), 11 de julho (Piracicaba) e 12 de julho (Americana).
Garanta a sua participação!

Sindicalize-se!
A sindicalização fortalece as ações coletivas em benefício da categoria.

E mais...
Os associados contam com uma extensa lista de benefícios e convênios que
inclui serviços médicos, odontológicos,
psicológicos dentários, fisioterapia, ho-

téis e pousadas, colônia de férias, academias, campos e quadras, escolas de
computação e idiomas, despachantes,
faculdades e colégios, óticas, atendimento de beleza e estética, farmácias,
livrarias e papelarias, academia...e muito mais! Confira no nosso site, na sede
ou subsedes.

Dr. Gilson Gonçalves
Fachada da Colônia de Férias
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Mesas-redondas garantem direitos aos trabalhadores
Para garantir direitos dos trabalhadores o SEAAC de Americana e Região acionou o Ministério do Trabalho e Emprego de Piracicaba
para convocar mesas redondas, que resultaram em conquistas para a categoria. Veja o que aconteceu em cada uma:

Homologações
só no Sindicato

O Ministério do Trabalho e Emprego determinou que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Pedro se comprometa a não fazer
mais homologações de outras categorias a
partir da mesa redonda. A atuação irregular
do Sindicato Rural vinha trazendo problemas
ao SEAAC e a outras entidades. A orientação

é que empresas e escritórios de contabilidade procedam o agendamento das homologações na Sub Sede de Piracicaba,
localizada na
Rua do Trabalho, 171, Vila Independência.
Fone:3432-1166 e 3422-2711
E-mail:homologapira@seaacamericana.org.br

Vale-Refeição

para os empregados
do Escritório Nova Era
O Escritório Contábil Nova Era, de Piracica-

valor de R$ 16,80, para os trabalhadores.

ba, estava dando refeição aos seus empre-

A determinação do Ministério do Trabalho

gados em local impróprio e em quantidade e

e Emprego corrige uma distorção que vi-

qualidade insuficientes. A mesa redonda soli-

nha sendo solicitada pelo sindicato e não

citada pelo SEAAC acabou com isso. Agora

atendida pelos patrões, em desrespeito ao

terão de pagar o vale-alimentação diário, no

Acordo Coletivo.

Lotérica “Boa Sorte”
vai pagar PLR e corrigir
Vale-Alimentação
A Lotérica “Boa Sorte”, de Capivari, não paga-

ríodo 2014/2015 e R$275,00, referente a

va o PLR e o vale-alimentação era repassado

2015/2016. Quanto ao vale-alimentação vão

com valores incorretos para os trabalhadores.

acertar a diferença dos últimos cinco anos

Na mesa redonda solicitada pelo SEAAC e

(pagavam mensalmente R$ 90,00 quando o

intermediada pelo Ministério do Trabalho e

correto é R$ 336,60). O Sindicato já está cal-

Emprego a situação foi normalizada. Agora

culando os valores devidos aos empregados

terão de pagar o PLR de R$ 250,00 do pe-

da lotérica.

