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 Com a proximidade das 
eleições presidenciais acirraram-se 
algumas discussões e, diante desse 
cenário incerto, surge um tal "merca-
do" que a todo momento se coloca 
como parametrizador do bem e do 
mal, indicando quem deve ou não 
deve ser eleito. Mas, a�nal, quem é 
esse "mercado"? 
 Grosso modo, são as institui-
ções �nanceiras e os grandes grupos 
de investimento das multinacionais 
que preferem ter um presidente 
subordinado aos seus interesses e que 
são antagônicos aos interesses do 
povo brasileiro. Enquanto o mercado 
busca aumentar sua lucratividade, o 
povo necessita de um governante que 
lhe garanta dignidade, emprego, 
renda, saúde, educação e segurança! 
 Os Estados Unidos fazem 

parte desse tal mercado e vem dando 
mostras de sua total falta de respeito 
com as pessoas e o resto mundo. 
Recentemente, o país tentou enfra-
quecer uma resolução de incentivo à 
amamentação apresentada durante 
reunião da Assembleia Mundial da 
Saúde, promovida em maio pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde), 
órgão da ONU. 
 Os EUA tentaram eliminar o 
trecho que diz que os governos 
devem "proteger, promover e apoiar a 
amamentação", tudo em prol do "mer-
cado de alimentos para bebês", ou 
seja, o princípio americano era de 
proteção ao lucro das empresas que 
produzem alimentos industrializados 
em detrimento do melhor aos recém-
-nascidos, que é o leite materno. 
 Portanto, não podemos 

deixar que o mercado mande em 
nossas escolhas; devemos analisar 
cada candidato, buscar informações 
sobre o seu passado e obter deles 
compromissos sérios com o Brasil, 
deixado de lado os interesses do 
mercado para atender as necessida-
des dos trabalhadores e trabalhado-
ras, dos homens, mulheres e crianças 
que precisam de emprego, saúde e 
segurança. É necessário proteger as 
indústrias, mas para gerar emprego e 
renda, não apenas para servir de 
instrumento ao capital �nanceiro. E 
não há outra maneira de melhorar o 
país e as nossas condições de vida, 
senão, participar do processo eleitoral, 
votando e sendo votado!
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JUSTIÇA OBRIGA FOCO SERVIÇOS A 
APRESENTAR GUIAS GPS E GFIP ATRASADAS

 A empresa de prestação de 
serviços de vigilância e controle de 
acesso em condomínios e indústrias, 
Foco Serviços, não enviava as guias 
GPS (Guia da Previdência Social) e 
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e 
de Informações à Previdência Social) 
desde junho de 2011. Em consequên-
cia disso, o Sindiserviços solicitou, 
conforme previsão legal, a apresenta-
ção dos documentos e o pagamento 

das multas.
 O    desembargador José 
Leone con�rmou a sentença do juiz 
Carlos Alberto Oliveira Senna, da 12° 
Vara do Trabalho de Brasília (DF) em 
obrigar a empresa a apresentar as 
guias em até 48 horas após a decisão, 
e também lembrou que o artigo 225 
(inciso V) do Decreto 3.048/1999 
presume que as empresas são obriga-
das a encaminhar, até o dia 10 de cada 

mês, a cópia da GPS ao sindicato de 
sua categoria. Ademais, está inferido 
nas normas coletivas a previsão de 
envio das GFIP ao Sindiserviços até o 
dia 15, sob pena de multa de 2% ao 
mês sobre o valor das mesmas.
 A empresa não considerou 
justo o valor da multa de 2%, porém, o 
desembargador José Leone destaca 
que o valor estipulado é razoável e 
justo conforme a composição coletiva.

A empresa não entregava os documentos desde junho de 2011
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ENCONTRO REGIONAL DA CSB/SP REÚNE 
DIRIGENTES SINDICAIS DE TODO ESTADO

O evento ocorreu nessa quinta-feira e contou com grandes palestrantes
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 No dia 05 de julho, ocorreu o 
Encontro Regional da CSB/SP, na 
cidade de Bauru. O evento visava 
quali�car os dirigentes sindicais e 
tratar os problemas políticos e econô-
micos do país, juntamente com a 
sociedade. ssss 
 O encontro contou com a 
presença de grandes palestrantes, 
como o presidente nacional da CSB, 
Antônio Neto, que explicou o funcio-
namento da Agenda Prioritária da 
Classe Trabalhadora; Dr. Luis Henrique 
Rafael, desembargador do TRT 15ª- 
Região, que palestrou sobre os impac-
tos da Reforma Trabalhista no Direito; 
e a Dra. Augusta Rae�ray, advogada e 
mestre em Direito Sindical, que deba-
teu sobre o �nanciamento sindical 
pós-reforma. Também contou com a 

ilustre presença do pré-candidato à 
presidência, Ciro Gomes, que comen-
tou sobre a geração de emprego e 
renda no país. ssssssssssssssssssssssss
 O presidente do SEAAC 
Bauru, Lázaro Eugênio, falou que a 
expectativa do evento era transmitir 
aos trabalhadores, dirigentes sindicais 
e a sociedade, os malefícios da Refor-
ma Trabalhista e a necessidade/priori-
dade que os sindicatos precisam ter 
diante desse cenário novo. “São 
momentos como este que vão nos dar 
condições e qualidade para fazer 

debate. Não há outra condição que 
não seja os trabalhadores e as entida-
des de classe buscarem esse entendi-
mento para fazer o debate e vencer”, 
diz Lázaro. ssssssssssssssssssssssssssss
 Vários dirigentes sindicais de 
todo o estado vieram prestigiar e 
compor o evento. Marcelo Ribeiro da 
Silva, presidente do SEAAC de São 
José dos Campos, comentou que a sua 
expectativa é das melhores. “Precisa-
mos de mudanças, inclusive na postu-
ra das entidades. Nós con�amos que 
os nossos líderes e os próximos vão 
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vão contribuir para que as entidades 
sindicais continuem representando 
bem os trabalhadores”. sssssssssssssss
 A presença de Ciro Gomes 
gerou grande espera a todos os 
participantes. Antônio Neto comenta 
que, por estarmos em um período 
bastante complicado da vida nacional, 
o pré-candidato é visto como uma 
esperança aos trabalhadores, por 
englobar propostas desenvolvimen-
tistas. �f

 Espero que os trabalhadores e dirigentes 
sindicais que estão presentes possam encampar as 
propostas de Ciro e reproduzir em suas entidades, 
seus �liados e sua base sindical, conscientizando a 
nação sobre esse momento sério. Precisamos ter 
responsabilidade em uma eleição como esta.

“

“
Antônio Neto
Presidente Nacional da CSB
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 A ideia de organizar esse encontro 
partiu do SEAAC Bauru, com o intuito de esclare-
cer e divulgar o que está acontecendo e o que 
pode ser feito. Sônia de Freitas, diretora �nancei-
ra do SEAAC Bauru, diz que os palestrantes preci-
sam esclarecer o assunto aos dirigentes, para 
posteriormente estes conseguirem repassar as 
ideias aos seus trabalhadores de modo unifor-
me. “Com a Reforma, houve muitas divergências 
de informações, cada pessoa fala uma coisa, por 
isso é tão importante esse encontro, para escla-
rece e tirar todas as dúvidas. A Reforma está aí e 
nós precisamos saber enfrentá-la”. 

Veja mais fotos 
do evento Lázaro

Eugênio
Dra. Augusta
Raffaefray

Dr. Luis Henrique
Rafael
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