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PALAVRA DO
PRESIDENTE
Passado o processo eleitoral, é razoável que os vencidos e
vencedores ainda mantenham
algumas divergências. Porém, o que
não é razoável é a manutenção de
ferocidade com que se deu todo o
período de campanha. Mais do que
pelos eleitores, é chegado o
momento da pacificação pelos
eleitos. Não se pode admitir que o
eleito tripudie sobre o vencido e
seus votantes, afinal, não é mais
candidato, agora é o próprio governante, e suas falas não mais servem
para o debate, mas sim de norte
para os atos de governo.
Espera-se do governante
eleito a sabedoria para unificar os
vencidos e colocar em prática o

projeto vencedor visando o bem
comum. Diante desse cenário, deve
prevalecer o estado democrático de
direito, o respeito às leis e às garantias individuais e coletivas. A palavra
fascismo foi muito utilizada durante
o processo eleitoral, até indevidamente, porque não há fascismo no
Brasil, apenas atos ou falas “fascistoides”, que são lesões à individualidade, o uso da força para impor censura, o ataque às minorias, entre outras
falas nesse sentido. Contudo, o Brasil
precisa de um rumo para gerar
desenvolvimento social e riquezas e só um governante sábio poderá
conduzir um povo “brigado entre si”
à união necessária para atingir esse
objetivo comum.

E nem se diga que esperamos demais dos nossos governantes, porque governar é diferente de
fazer campanha, onde quase tudo
pode. Mas, quando se assume o
governo, a preocupação deve ser a
concretização daquilo que foi
prometido, dentro do conjunto
democrático de forças e respeitando-se a oposição, lembrando que
democracia é assim, o governo
respeita a oposição e esta atua de
acordo com suas convicções dentro
da legalidade e urbanidade. Vamos
fazer dessas eleições tumultuadas
um ensinamento, e aprimorar nossa
jovem democracia!

Lázaro Eugênio
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CANDIDATO DO PSL É ELEITO O
NOVO PRESIDENTE DO BRASIL
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JAIR BOLSONARO FOI ELEITO COM 55% DOS VOTOS E SERÁ O 38º PRESIDENTE DO PAÍS
No último domingo (28),
ocorreu o segundo turno das
eleições de 2018, com votações
decisivas para presidente e
também para governadores. A
disputa presidencial se dava entre
Jair Bolsonaro, do PSL (Partido
Social Liberal), e Fernando Haddad,
do PT (Partido dos Trabalhadores).
A vitória de Bolsonaro foi
confirmada às 19h18, de acordo
com o Portal G1, quando, com
94,44% das seções apuradas, o
candidato alcançou 55.205.640
votos (55,54% dos válidos). Após
todas as seções terminarem as
apurações, Bolsonaro atingiu a
marca de 57.797.847 votos

(55,13%) e Haddad, 47.040.906
( 4 4 , 8 7 % ) . g fg g g g g g g g g g g g g
Em seu discurso de vitória,
o presidente eleito afirmou que
seu governo será um “defensor da
Constituição, da democracia e da
liberdade”. A campanha do Bolsonaro nas redes sociais e no aplicativo de mensagens, WhatsApp, era
baseada em um discurso conservador nos costumes, no liberalismo
econômico, no forte combate à
corrupção e à violência urbana.
O presidente, Jair Bolsonaro, iniciará seu governo em janeiro
de 2019, interrompendo um ciclo
de vitória do PT, que vinha
desde 2002.fffffffffffffffffffffffffffffff

FINALMENTE AS NEGOCIAÇÕES DESTRAVAM E
NOVOS ACORDOS COMEÇAM A SER ASSINADOS
Após meses de atraso,
começam a ser divulgados os novos
acordos de 2018. Na última semana
de outubro, divulgamos as renovações das convenções coletivas de
Arrendamento Mercantil (Leasing),
Sociedades de Fomento Mercantil
(Factoring) e de Administradoras de
Consórcios. Também já foram
assinados os acordos das categorias
de Locação de Máquinas e Equipamentos de Terraplenagem e para
Construção Civil, Contabilidade e
Assessoramento.
Para o presidente do SEAAC,
Lázaro Eugênio, “o ano de 2018 está
sendo muito mais complicado para

as negociações coletivas. Primeiro,
porque já temos a vigência da reforma trabalhista;

em segundo lugar, a negociações
também sentem a crise política que
assola o país, outro cenário de
insegurança.”
Lázaro também comenta
que muitos sindicatos patronais
perceberam que: “A reforma, por si

só, não traz segurança jurídica para
as empresas e tentam dar essa segurança através da norma coletiva,
encontrando forte resistência dos
sindicatos de trabalhadores”.
Quanto às demais categorias, as negociações permanecem e
há expectativa de assinar ainda
nesse mês as convenções coletivas
de Advocacia e Cobrança, finalizando a data-base 1 de agosto.
Para obter a informações
sobre as categorias cujas Convenções já foram assinadas, acesse:
www.seaacbauru.com.br e clique
em ACORDOS.
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CAMPANHA “NOVEMBRO AZUL” É
DESTINADO A CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE A SAÚDE DO HOMEM
SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE, O CÂNCER DE PRÓSTATA É A CAUSA DE MORTE
DE 28,6% DA POPULAÇÃO MASCULINA
O Instituto Nacional do
Câncer José Alencar Gomes da
Silva (INCA) afirma que o câncer de
próstata é o segundo mais comum
entre os homens. No Brasil, um
homem morre a cada 38 minutos
devido a esse tumor, de acordo
com o mesmo instituto. Esse tipo é
o que mais atinge homens da
terceira idade, já que três quartos

dos casos no mundo ocorrem a
partir dos 65 anos.fdfdfdfdfdfdfdfd
Por conta desses altos
índices da doença e também do
preconceito em torno dos exames
preventivos, foi criada a campanha
“Novembro Azul”, com o intuito de
conscientizar a sociedade sobre o
câncer de próstata e sobre
a prevenção.ffffggggggggfffffffffff

Esse foi o mês escolhido
para intensificar o combate e a
prevenção masculina, já que, no
dia 17, se comemora o Dia Mundial
de Combate ao Câncer de Próstata.
O movimento se iniciou em 2003,
na Austrália, quando um grupo de
amigos deixaram o bigode crescer
para
chamar
atenção
à
saúde masculina.ggggggggggggg
Desde então, essa época
do ano foi destinada à realização

COMO OS HOMENS DEVEM SE CUIDAR?
A partir dos 50 anos, os
homens devem procurar um serviço de saúde para a realização de
exames de rotina. O toque retal é o
teste mais conhecido, porém, seu
diagnóstico é limitado. Também é
recomendável fazer o exame PSA,
que pode diagnosticar o aumento
de uma proteína produzida pela
próstata (glândula que apenas os
homens têm e se localiza na parte

baixa do abdômen), que seria um
indício da doença.dddddddddddd
Os tumores podem crescer
de forma rápida, se espalhando
para outros órgãos. Portanto, os
exames preventivos são de extrema relevância para a cura. Não
deixe que o preconceito tome
conta da sua saúde. Compartilhe
dessa ideia, procure o seu médico e
p r e v i n a - s e ! ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f

de mobilizações e intervenções
para informar a sociedade sobre os
perigos da doença e os benefícios
do diagnóstico precoce, visando
conseguir a cura.bbggggggggggg
Por todo o Brasil, há palestras, ações em locais de grande
circulação de pessoas, iluminação
de prédios e monumentos, apoio
de instituições e personalidades
para lembrar a importância da
realização de exames preventivos.
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UM NOVEMBRO MAIS AZUL

