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PALAVRA DO
PRESIDENTE
É comum ouvirmos que
devemos nos afastar da política para
que as coisas andem mais rapidamente, porque é tudo lento demais na
política. Mas é equivocado pensar que
sem envolvimento político as situações se resolvem melhor ou mais
rápido.
O nosso mundo é totalmente
político. Mesmo em nossa casa, no
trabalho, no futebol, sempre estamos
fazendo “política” e lidando com situações que só se resolvem politicamente. Nas negociações coletivas de 2018,
temos enfrentado uma enorme
resistência patronal para renovação

das normas coletivas. Quando o
obstáculo não é o índice de reajuste
salarial, os patrões colocam na mesa a
crise econômica, o desemprego, a
insegurança jurídica do país, a tal
meritocracia, entre muitos outros
óbices à assinatura dos acordos.
Enquanto isso, os trabalhadores e até
mesmo os empresários sofrem pela
indecisão, o que gera insegurança.
É preciso mudar o conceito
patronal da negociação coletiva, ter
mais agilidade, deixar de lado questões que outrora eram utilizadas como
mecanismo de pressão, para que o
Novo Acordo seja divulgado no mês

da data-base da categoria . O SEAAC
entrega a pauta de reivindicações
com sessenta dias de antecedência da
data-base e a maioria das negociações
só tem início após o fim da vigências
das normas coletivas, gerando
pressão desnecessárias às partes. As
entidades sindicais precisam dessa
chacoalhada de empregados e
empregadores para anteciparem as
discussões e avançar naquilo que
realmente importa a todos: a segurança jurídica da renovação do instrumento normativo.
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VOTO CONSCIENTE:
A PRINCIPAL ARMA PARA A MUDANÇA

As eleições de 2018 ocorrerão no dia 7 de outubro. Ou seja, a população tem menos de
um mês para decidir quem serão os próximos senadores, deputados estaduais e federais
e, é claro, a próxima pessoa a ocupar o cargo de presidente da República.

UM ATO DE CIDADANIA
Este é o momento de
escolher bem os governantes para que
mudanças positivas ocorram em um
futuro próximo. Segundo o juiz eleitoral,
Bruno Henrique Golon, “o voto é o pilar
básico da democracia; por meio dele,
definimos o rumo dela e da nossa nação.
A pessoa que deixa de voltar ou que faz
uma escolha inconsciente não está se
importando com o que vai acontecer”.
Um dos maiores obstáculos dessa eleição é a insatisfação
política presente no atual cenário
do país, que acaba gerando uma
desilusão em boa parte da população. O senador Paulo Paim reforça
que “o principal desafio da socie-

o voto é o pilar básico da
democracia; por meio dele,
definimos o rumo dela e da
nossa nação”.ssssssssssssss
s
s

dade, das instituições e candidatos
é superar a desilusão com a política... temos obrigação de termos
uma maioria que defenda efetivamente os interesses do povo brasileiro”.
a
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COMO VOTAR CONSCIENTEMENTE

Para votar com consciência, é necessário cumprir algumas
tarefas, como: sssssssssssssssssss
- Pesquisar sobre a vida pregressa e atual dos candidatos;
- Participar de eventos e ouvir
debates;
ssss
- Conhecer o plano de governo
dos candidatos, suas ideologias
e propostas. Assim, é possível
perceber as crenças e intenções

do candidato- fatores que
influenciam diretamente em seu
governo.ssssssssssssssssssssss
Eventos como o Encontro
Regional da CSB/SP, promovido
pelo SEAAC no mês de julho,
ajudam a população a conhecer
melhor o candidato, como, por
exemplo, a presença do Ciro
Gomes, que esclareceu muitas
dúvidas e pôde falar mais sobre
suas intenções de governo. Confira
algumas fotos para relembrar o
encontro:
sssss
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VOCÊ SABE A IMPORTÂNCIA DE ELEGER UM
DEPUTADO ESTADUAL DA REGIÃO?

O Poder Legislativo é a voz
do povo nos governos federal,
estadual e municipal, o cargo de
deputado estadual é, dentre todos
os outros, o que está mais perto
das necessidades da população.sss s s s s s s s s s s s s s s s s s
Quando um deputado é
eleito, ele é encarregado de muita
responsabilidade, dentre elas o
poder de decidir o que é melhor
para a população. Tem o dever de
fiscalizar o governador e determinar onde e de que maneira o

dinheiro dos impostos serão investidos.sssssssssssssssssssssssss
Por conta disso, ter candidatos da região eleitos é necessário. Segundo Lázaro Eugênio, presidente do SEAAC, “ter representantes da região tanto na Câmara
quanto no Senado ajuda muito o
município e aos cidadãos a obter
os melhores recursos do Estado”. E
completa “há muito tempo um
deputado de Bauru não é eleito, e
isso acaba sendo um prejuízo para
a cidade, que já tem dificuldade de
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?
receber verbas do governo”. sssssss
Com congressistas identificados com a cidade, as reivindicações do município tem grandes
chances de serem levadas ao governo federal, facilitando a obtenção de
recursos e verbas para atender as
necessidades da população.sssssssssssssssssEugênio também comenta
que “o voto é a arma da população
para mudar o que está errado. É
preciso escolher o candidato pelo
seu passado e capacidade, não mais
pelo nome ou apelo popular”. sssssss s s s s s s s s s s s s
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