
SINDICALIZE-SE
A sindicalização fortalece as ações coletivas em benefício da categoria!

Ministério do Trabalho determina:
Homologações somente no sindicato da categoria!

Em mesa redonda de mediação ocorrida no Ministério do Trabalho e Emprego de Piracicaba, ficou determinado que o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de São Pedro, na ocasião representado pelo presidente Hélio de Souza, “se compromete a não 
fazer mais as homologações de outras categorias”.

O SEAAC de Americana e Região esteve na reunião junto com outros sindicatos, que também vinham sendo prejudicados com 
as homologações de suas categorias sendo feitas indevidamente pelo Sindicato Rural.  Com a determinação do Ministério do 
Trabalho, o SEAAC de Americana e Região, orienta empresas e escritóios de contabilidade a realizarem o agendamento das 
homologações na Sub Sede de Piracicaba, localizada na rua do Trabalho, 171, Vila Independência. Fone: 3432-1166
3422-2711. E-mail:homologapira@seaacamericana.org.br

Nos meses de março e abril o SEAAC de 
Americana e Região realizou os módulos 
1 e 2 do “Curso de Cálculos Trabalhistas”, 
ministrado pelo professor Gilson 
Gonçalves, especialista na área previden-
ciária e trabalhista. E atenção: em junho 
e julho novo curso será ministrado pelo 
renomado professor, versando sobre 
“Benefícios Previdenciários na 
Prática”. Em Piracicaba o curso 
acontece no dia 11 de julho. Procure as 
unidades do SEAAC e informe-se.

Localizada no Balneário Casa Blanca, em 
Peruíbe, Litoral Sul, a Colônia de Férias do 
SEAAC de Americana e Região conta 
com moderna estrutura para oferecer 
conforto para os trabalhadores e suas 
famílias. A Colônia dispõe de 29 aparta-
mentos, salão de festas, piscinas (adulto 
e infantil), lanhouse e sala de jogos. 
“A nossa colônia é aconchegante e está 
apta à oferecer o descanso e a tranquili-
dade que o trabalhador merece”, avalia a 
presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da 
Silva.

O SEAAC realizará no mês de julho, o 
8º Torneio Regional de Futebol de Salão.  
Os jogos serão realizados no Ginásio de 
Esportes do Jd. Santa Luiza, em Nova 
Odessa, sempre aos domingos, com início 
às 8h30. São esperadas aproximada-
mente 10 equipes que serão compostas 
por associados do Sindicato, movimen-
tando 150 atletas. Inscrições podem ser 
feitas pelo telefone da sede do SEAAC 
(Americana) ou sub sedes (Limeira 
e Piracicaba) e também pelo e-mail 
administrativo@seaacamericana.org.br

Trabalhador conscientizado, Sindicato Transformado!

Subsede Limeira: Rua 7 de Setembro, 636
Centro – Limeira/SP - Tel.: (19) 3443.3430 e 3441.4860
E-mail: limeira@seaacamericana.org.br

Subsede Piracicaba: Rua do Trabalho, 171
Vila Independência - Piracicaba/SP – Tel.: (19) 3432.1166
3422.2711  - E-mail: piracicaba@seaacamericana.org.br

Sede: Rua Bolívia, 186 – Vila Cechino – Americana/SP
Tel.: (19) 3461.8232 - Fax: (19) 3407.5173 
E-mail: seaacamericana@seaacamericana.org.br

Participe!
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