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SALÁRIO PODERÁ SER RECEBIDO FORA DA CONTA  

O governo decidiu permitir que 
brasileiros recebam salários em 
instituições não bancárias. O    
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) aprovou na quinta-feira 
uma resolução que autoriza o          
trabalhador a fazer a            
portabilidade do seu salário  
para instituições de pagamentos 
a partir do dia 1º de julho. Com 
isso, fica permitido receber o  
dinheiro por meio de cartões   
pré-pagos de empresas que não 
são bancos, como fintechs 
(startups financeiras) como a 
NuBank e até serviços de     
pagamento como o Paypall e o 
PagSeguro. 

— Portabilidade do salário já 
era possível. A novidade é que, 
agora, pode transferir para  
conta de pagamentos e não 
apenas conta corrente — falou 
a chefe do departamento de 
Normas do BC,   Silvia        
Marques, que ainda explicou: 
— Oferecer um pouco mais de 
opções para o beneficiário.    
Hoje, ele já   pode escolher o 
banco e, agora, vai poder     
escolher agora também uma 
instituição de  pagamento. 
 

na instituição de 
destino. Antes, o correntista 
tinha de ir até ao banco que o 
empregador escolheu e pedir a 
transferência para outro.— É 
como já acontece hoje na     
telefonia celular — disse Silvia. 
 

Ela explicou ainda que o CMN 
aumentou os requisitos de 
transparência. As instituições 
devem dar aos clientes uma 
série de informações sobre as 
contas salário. Entre elas,     
estão os diretos dos  correntis-
tas. O principal dele é que a 
transferência do salário não  
pode ser cobrada. 
 

Fonte: O Globo 

Eleição NO SINDICATO 2018  

Nos dias 12 e 13 abril de 2018, a partir das 

8:00 horas, haverá a eleição para renovação da 

Diretoria Executiva, conselho fiscal, efetivos e  

suplentes, respectivamente. 

Houve somente uma chapa inscrita denominada 

“fortalecer para conquistar”. 

Conforme decisão do presidente do pleito,    
haverá uma urna fixa na sede do sindicato e 

outras urnas percorrendo os postos de         
trabalho onde há associados.  

CONVÊNIO COM A SABAP 
O Sindseg está em negociação com o Clube Sabap para  proporcionarmos aos nossos associados 
e dependentes um  local de lazer e entretenimento para toda a família. Com dois ambientes: a    
SABAP Pedregulho com piscina e salão de bailes e  a SABAP Clube de Campo com  3 piscinas 
sendo uma com Tobo água, Campo de futebol, área de lazer entre outros. 
 

Valores: Jóia de R$350,00 parcelado em até 3 vezes e mensalidade de R$70,00 por família       
( esposa (o) e filhos até 18 anos). 
 

Antes de finalizarmos este convênio queremos saber sua opinião. Você associado é a favor desta 

parceria. Deixe a sua opinião no grupo do Whatsapp do Sindseg., na nossa pagina no Facebook 

ou ligue para nós Tel.: 12 3133-4123/3133-2738 



 

A CCT/2018 obriga também as empresas   

prestadora de serviço de Segurança e Vigilância 

a efetuarem o pagamento das verbas            

rescisórias, no prazo Máximo de 10 dias após 

o termino de contrato, se os prazos não forem 

cumprido as empresas serão penalizadas com 

multa compulsória que estão prevista na 

CCT/2018. 
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“MARÇO MULHER” 

RESCISÃO DE CONTRATO EM CARTÓRIO E ON-LINE 
Antes da reforma trabalhista, a rescisão de   
contrato de trabalho com mais de um ano de  
duração tinha que ocorrer obrigatoriamente no 
Sindicato, inclusive para a conferência das    
verbas indenizatórias devidas pelo empregador. 
 

Com a mudança, não há mais essa exigência. 
Com isso, cresce o número de empresas que 
vêm utilizando cartórios notariais para             
homologar demissões. O 12º Cartório de     
Notas Conceição Gaspar, em Salvador, até 
oferece o serviço por meio de uma escritura 
pública que pode ser emitida, inclusive, por 
meio eletrônico, sem a necessidade de      
comparecimento ao local físico. 
 

Segundo a tabeliã titular, a reforma facilitou a 
rescisão de um contrato. “A quitação será feita 
com os devidos cálculos realizados pelo        
contador e, fazendo a escritura pública, você se 
resguarda de possíveis problemas jurídicos    
futuros”, afirma. 

Porém, o advogado trabalhista Ronaldo          
Tolentino, membro da Comissão Especial de  
Direito Sindical do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, discorda. 
 

Ele alerta que esse é mais um aspecto da      
reforma que retirou direitos dos trabalhadores. 
“O tabelião e até o empregado não têm a noção 
exata de quais são seus direitos. O Sindicato 
tem um conhecimento muito maior sobre isso. 
Às vezes, por exemplo, o patrão insistia em não 
quitar algum direito e ali mesmo na rescisão o 
trabalhador assinava uma procuração para o 
Sindicato, que já ajuizava uma ação contra a 
empresa”, lembra. 
 

“O que o cartório faz é verificar a formalidade, 
conferir documento, mas não vai verificar      
conteúdo material, se a pessoa tinha feito dez 
horas extras e recebeu só cinco, por exemplo. 
Esse ponto da reforma enfraquece o              
Trabalhador”, observa Tolentino. 

Fonte:Agência Sindical 

Empréstimo  

CONSIGNADO 

Para que os Vigilantes não sejam prejudicados 

em seus direitos ao termino do contrato de trabalho, 

a nossa Convenção Coletiva de Trabalho de 2018 

- CCT/2018, obriga todas as empresas de      

prestadoras de serviço de Segurança e Vigilância 

a efetuarem as homologações no Sindicato da   

base territorial. Assim os trabalhadores ficarão 

mais protegido e resguardados em seus direitos. 

homologação fora do Sindicato 

Somente as Empresas: Atento, Aço Forte e o 

Santuário Nacional responderam que não estão 

interessados, pois os mesmos já tem convênio 

para empréstimos com desconto em folha. 

As demais empresas até a presente data não 

deram retorno para o sindicato se irão ou não 

aceitar o convênio. 


