Janeiro/2021

SEAAC PROMOVE PALESTRA GRATUITA:
“GIRO PELA LGPD”
O SEAAC de Americana e Região está
r e t o m a n d o s e u i m p o r t a n t e t ra b a l h o d e
capacitação profissional. No próximo dia 28 de
janeiro vai oferecer a Palestra “Giro pela LGPD”,
com o renomado professor Gilson Gonçalves.
Serão 100 vagas gratuitas para os trabalhadores
interessados das diversas categorias que o
Sindicato representa. A palestra, devido à
Pandemia, será on-line, através do aplicativo
Zoom, a partir das 19h30.
As inscrições podem ser feitas até o dia 27
de janeiro. Assim que a inscrição for efetuada
será oferecido o link para acesso à plataforma.
Faça sua inscrição o quanto antes pelo email:
administrativo@seaacamericana.org.br
LGPD: A LGPD é a sigla da Lei Geral de
Proteção de Dados. Entrou em vigor em
setembro de 2020 e objetiva promover a
proteção dos dados pessoais de todo cidadão,
estabelecendo novas regras no que diz respeito
ao tratamento da privacidade e segurança das
informações. Os artigos da LGPD sobre sanções
administrativas para quem desrespeitar as
regras ainda não estão valendo. Por força da Lei
14.010/20 as sanções entram em vigor a partir
de 1º de agosto de 2021. As punições podem
chegar até 2% do faturamento com limite de R$
50 milhões!
Gilson Gonçalves: O professor Gilson
Gonçalves é especialista em Direito do
Trabalho/Previdenciário. Foi consultor do Grupo
IOB e hoje é um dos palestrantes nacionais mais
requisitados na área trabalhista e de recursos
humanos. Em 2001 foi vencedor do Prêmio
Nacional “Top of Mind”. Tem mais de 30 livros
publicados e soma 4.200 palestras no Brasil e
exterior.
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PESQUISA:
O SEAAC está estudando a possibilidade
de retomar cursos de qualificação
profissional. Neste sentido, faz uma
pesquisa sobre o horário mais
conveniente para os trabalhadores
interessados. Acesse nosso site
(www.seaacamericana.org.br), click no
link na primeira página e opine! Sua
participação nos ajudará a definir o
melhor horário que atenda a maioria dos
trabalhadores!
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