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Órgão de divulgação do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Editoras de
Livros, Publicações Culturais e Categorias
Afins do Estado de São Paulo.
Livro – resultado do trabalho
do profissional em editora
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O SEEL é indispensável
para defender os salários
e direitos da categoria.
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Douglas Cerqueira
Diretor-tesoureiro

Copa do Mundo:

nem tudo é gol contra
Eis que chegamos ao mês em que a
Copa do Mundo 2014 será sediada
pelo Brasil. Holofotes do mundo inteiro estão (agora mais no que nunca)
voltados para o celeiro de craques.
Desde que a seleção pentacampeã
ganhou o direito de disputar em casa
um dos eventos mais eletrizantes do
mundo, absorvemos também uma
grande polêmica: isso é bom ou ruim
para o país? Os especialistas argumentam, os economistas calculam e
os críticos tentam prever o número
de desastres que ocorrerão com os
problemas advindos da falta de estrutura, do atraso das obras prometidas
e as não finalizadas, como os de mobilidade urbana feita para o evento,
como: metrô, trens e corredores de
ônibus, além do atraso na reforma e
ampliação dos aeroportos – incompatíveis para receber a quantidade de
turistas que estão por vir.
De fato, há muitos problemas com
a entrega da estrutura exigida pela
FIFA e que foi parte dos compromissos assumidos pelo Brasil, em 2007,
quando obteve o direito de sediar o
Mundial. Portanto, é legítima a frustração de uma torcida, que já cruzou
fronteiras paramentada de verde e
amarelo apenas para ver o show de bola
dos meninos brasileiros em campo, ao
constatar que o seu país, o país do fute-

bol, “não bateu um bolão” ao deixar de
fazer mais uma lição de casa. Atrasos
em obras essenciais para este ou aquele
evento é um problema endêmico nas
estruturas brasileiras, fruto de um histórico político que deve ser criticado
e rompido. Mas outros números também devem ser colocados em campo
para que o jogo da análise seja equilibrado. É preciso lembrar, antes de mais
nada, o que representa, em termos de
negócios, sediar um dos maiores eventos esportivos do planeta.
Dados do Ministério do Trabalho
apontam que a Copa do Mundo vai,
em muito, beneficiar a economia no
Brasil. Cerca de 50 mil postos de trabalhos foram criados na construção ou
reforma dos estádios em que ocorrerão
as partidas dos eventos. Só no setor de
turismo foram geradas 48 mil vagas
entre abril e junho de 2014 nos Estados
que receberão a competição. Cerca de
60% a mais do que no mesmo período
em 2013. Segundo a Fundação Getulio
Vargas, por volta de 100 milhões de novos negócios para as micro e pequenas
empresas e R$ 142 bilhões adicionais
circularam na economia brasileira entre 2010 e 2013 em virtude do evento. A
expectativa é que o Mundial traga um
movimento financeiro três vezes mais
que o da Copa das Confederações, que
acrescentou 9,7 bilhões ao cofre brasi-

leiro. O rendimento a ser gerado é bem
maior do que todos os gastos públicos
federais efetuados com aeroportos, telecomunicações e mobilidade urbana
relacionados ao campeonato, que é de
8,4 bilhões, segundo o Ministério do
Planejamento.
Movimentos populares de moradia, estudantes organizados no MPL e
partidos identificados com a extrema
esquerda no espectro político, contrários à realização da Copa do Mundo
do Brasil, insistem em não enxergar a
vertente positiva que é trazer este evento para o País. Toda forma de protesto
é legítima quando se vive em uma democracia, mas até para as manifestações existem os momentos mais oportunos, como, por exemplo, as eleições
que ocorrerão em outubro, período em
que votaremos para eleger o presidente da República, além de deputados e
senadores. Protestar contra a disputa
mundial de futebol, no momento em
que o Brasil é uma vitrine mundial, é
fazer um tremendo golaço contra o
país pentacampeão, a ser mostrado
para todo o mundo. O papel de anfitrião é acolher, acomodar e fazer com
que os hóspedes sintam-se ainda melhores do que em suas casas; uma arte
que o brasileiro domina até melhor do
que o futebol.
Boa leitura e bons jogos!

MAIS UM
SHOW DE BOLA
DOS ASSOCIADOS
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O SEEL organizou o 1o Festival
SEEL de Futebol Society a fim de
promover a confraternização
entre seus associados. Os
jogos aconteceram no dia 24/5
na quadra G14 do Playball,
na Rua Nicholas Boer, 66,
Pompeia. A grande novidade
foi a participação das mulheres:
a partida inicial foi entre os
times femininos da Saraiva e
da Moderna. Confira a seguir
algumas fotos do evento. A
festa foi ótima e mostrou que
nossos associados também
sabem bater um bolão!
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MASCULINO

Editora RT

Renata Alves Pereira Santos
Diretora

Julio Cesar de Souza Bellini
Diretor

Ricardo Xavier Nogueira
Diretor

Dr. Takao Amano
Advogado
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Para iniciar o processo de negociação,
o SEEL coloca em campo sua equipe,
composta por integrantes da diretoria,
mas, principalmente, pelos advogados
especializados na área trabalhista, que
auxiliam este grupo a obter o que há de
melhor em termos de conquistas que beneficiarão os empregados em editoras.
O corpo jurídico que o SEEL leva para o
campo nos dias de negociação é tão fundamental e importante quanto a presença
do técnico das seleções de futebol. Para
fechar e assinar um acordo coletivo com
êxito é preciso agir e reagir rapidamente,
resistindo às tentativas de imposição de
cláusulas sem que sejam minuciosamente
discutidas. Do contrário, a categoria pode
sofrer a penalidade máxima quando tenta
abraçar sua vitória.

Manoel S. da Silva Filho
Secretário de Meio Ambiente

Semelhantemente a uma partida de
futebol, o time do SEEL também necessita da sua torcida e da sua participação, pois é isso que valida a pauta
de reivindicações que será elaborada e
entregue ao SNEL.
As táticas de jogo do SEEL
● É essencial conhecer bem a cultura,
a política e os segredos do mercado
em que a categoria está inserida. O
segmento editorial, por exemplo, além
das vendas nas livrarias, é fomentado
por feiras de livros e vendas governamentais que geram bastante volume
aos negócios. Por meio dos dados
divulgados, é possível prospectar o
ranking do mercado, os dados de produção e de faturamento das empresas.
● Acompanhamento do índice de
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Douglas Cerqueira
Diretor-tesoureiro
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José de Arimar Alves de Souza
Secretário de Sindicalização

Time em campo para negociar

conduzir a bola; ou seja, cada lance
deve ser pensado de modo que o resultado, ou o gol, seja uma proposta
razoável a ser apresentada ao trabalhador. De um lado, está o time
representante do sindicato patronal
em busca de uma minimização do
custo de sua mão de obra e, do outro, o do SEEL, representante dos
trabalhadores em editoras que buscam a valorização do seu trabalho,
com melhores salários e benefícios.
Para que neste jogo o trabalhador
coloque a bola no fundo da rede
adversária, é preciso haver muita
habilidade e sutileza; afinal, não
queremos gol contra.

Márcio José de Carvalho
Secretário Geral

Foto: Daniel Paulo / SEEL

Rogério Chaves
Secretário de Comunicação
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Daniel Paulo F. de Lima
Vice-presidente

Leandro Julio Ramos Dias
Secretário de Esporte e Lazer
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casa; todavia, enquanto a bola rola nos
gramados das diversas capitais brasileiras, há um outro time que também se
prepara para emplacar gols tão importantes para você quanto os do mundial.
Isso mesmo! O time do SEEL logo mais
enfrentará o do SNEL para mais algumas rodadas de negociações do Acordo
Coletivo da categoria. Parece cedo, mas,
em ano de Copa do Mundo e eleições,
é preciso ter cuidado para não dormir
no ponto. Você já parou para pensar o
quanto esta partida é importante ?
Para dar a largada, os jogadores do
SEEL devem saber muito bem como

Foto: Daniel Paulo / SEEL

Copa do Mundo no Brasil: dá para
imaginar a emoção que a seleção e a
torcida pentacampeãs vão sentir ao
assistir o mundial em casa? Como aspirantes ao hexa, é difícil não sermos contagiados pelo clima de alegria e os gritos eufóricos de uma torcida que, por
várias vezes, deslocou-se paramentada
de verde e amarelo para os mais diversos cantos do mundo apenas para presenciar os nossos craques empurrando criativamente a gorduchinha para
dentro da trave do time adversário. É,
mas o país do futebol não pode parar
devido ao Mundial sediado em sua

José Jonisete de O. Silva
Presidente
Foto: Daniel Paulo / SEEL
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Dr. Paulo Bertazzo
Advogado

reajuste nas negociações coletivas
obtido pelas demais categorias. Este
estudo é elaborado anualmente pelo
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE), por meio do Sistema de
Acompanhamento de Salários (SAS-DIEESE). Ele é apresentado pelo
DIEESE e usado pelo o SEEL para balizar o índice de reajuste que é trabalhado para apresentar.
● Não desistir na primeira negativa.
Foi assim nas negociações de 2013 em
que o SNEL negou por diversas vezes a
inclusão da cesta básica no Acordo Coletivo. Foram necessárias três reuniões
para que houvesse um acerto. E valeu
a pena insistir porque a categoria saiu
vitoriosa. Uma estratégia que o SEEL
adota é investir na ampliação do pacote de benefícios que é tão importante
quanto um aumento real no salário.
● Saber a hora certa de recuar também é uma expertise que a equipe de
negociação deve ter. Se, por ventura,
algum pedido apresentado for considerado fora de questão, é sempre possível
verificar as oportunidades paralelas
que podem ser tão boas quanto o índice de reajuste solicitado. Diante desse
quadro, é importante não demonstrar
impaciência ou recuar, mas avaliar a

Martha Lucia M. Sanches
Diretora

Roberto Marques dos Santos
Diretor

proposta com toda a equipe. Nem sempre o que está em jogo é um aumento de salário, pois a aquisição de mais
vantagens também agrega valor financeiro. O importante mesmo é que tudo
seja negociado coletivamente porque
tocar a bola sozinho não dá jogo.
Hexa nos direitos trabalhistas
Há um jogo truncado no Congresso
Nacional que impede os trabalhadores brasileiros de conquistarem condições sociais mais dignas. A pauta
trabalhista, cuja execução é constantemente cobrada pelas centrais sindicais, contém as principais bandeiras que, uma vez acatadas, só trarão
benefícios para a sociedade. Mas, por
interesses diversos, também há no
Congresso quem jogue contra o trabalhador e, por isso, os sindicatos,
alinhados com as suas centrais, organizam as manifestações para cobrar a
prioridade ao assunto que contém direitos dos empregados que devem ser
preservados. Há algumas “bolas” que
as centrais tentam empurrar para a
trave do Congresso Nacional favorecendo o funcionário, mas há também
outras que as centrais procuram defender já que cooperam para prejuízo
do trabalhador. Veja quais são.

Neri Emilio Stein
Diretor

Jogadas a favor do trabalhador
Valorização do salário mínimo
O que é – Manutenção, até 2023, do aumento que soma a inflação com a variação do PIB dos dois anos anteriores.
Situação política – A regra que foi criada por Lula, e que virou lei no governo
Dilma, precisa agora de um novo aval.
Os demais candidatos à presidência ainda não apresentaram suas opiniões, mas
acredita-se que não deve haver restrição.
Redução da jornada de trabalho
O que é – Reduz a jornada de trabalho
de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. Situação política – Este
é um dos projetos mais difíceis de ser
aprovado porque depende de acordo
anterior entre sindicalistas e empresários; o que, infelizmente, no momento,
não está ocorrendo. Sem essa concordância o projeto não avança, e, sem essa
aliança, não há chance de aprovação.
Extinção do fator previdenciário
O que é – Acaba com a vigência da fórmula que reduz o valor da aposentadoria
em até 35%. Situação política – A regra
atualmente em vigor foi criada em 1999
por Fernando Henrique Cardoso e teve
o apoio de Aécio Neves, então presidente
da Câmara dos Deputados. Este é o pro-

jeto defendido pelos sindicalistas com
mais chance de ser aprovado.
Projetos que jogam contra o
trabalhador
Regulamentação da terceirização
O que é – Legaliza a contratação do terceirizado na atividade-fim sem que o
contratante possa sofrer ação trabalhista
por isso. Situação política – Projeto do
deputado Sandro Mabel (PMDB-GO)
– é considerado pelos sindicalistas o que
traz mais retrocessos a todas as garantias
trabalhistas conquistadas até o momento.
Simples trabalhista
O que é – Reduz garantias trabalhistas para pequenas e microempresas.
Situação política – Projeto apresentado pelo deputado Júlio Salgado (PSB-MG) – este foi retirado de tramitação
em setembro de 2013, ainda quando o
deputado articulava a sua pré-candidatura. Mas isso não significa que tal
projeto foi extinto.
Prevalência do negociado sobre a lei
O que é – Estabelece que acordos feitos
diretamente entre patrões e empregados
passem a valer mais do que a lei em vigor. Situação política – Tem o patrocínio do deputado Irajá Abreu (TO), do
PSD, e já recebeu parecer favorável do
deputado Sílvio Costa (PE).
Novos desafios
Para defender os direitos do trabalhador
em editora, o time do SEEL nunca descansa. Os nossos craques já estão se preparando para a próxima partida, que é a
Campanha Salarial 2014! Que tal ajudar
seu time a conquistar mais uma vitória?
Basta enviar suas sugestões para o e-mail
seel@seel.org.br. Os craques do SEEL
agradeçem a colaboração!
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José Canário da Silva
Diretor
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Anísio Alves dos Santos
Diretor
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Elvis Nascimento da Rocha
Diretor
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Alex Rodrigo Freire
Diretor

