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Em um ano atípico para os
trabalhadores brasileiros, com
carnaval, Copa do Mundo
no Brasil e eleições, um dos
grandes desafios do time das
centrais sindicais será manter
a bola da pauta trabalhista
rolando entre as prioridades
de votação do Congresso
Nacional. Página 2
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A festa de confraternização
do SEEL foi um sucesso!
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2014: um ano
desafiador
para as centrais
sindicais

Livro – resultado do trabalho do profissional em editora

Órgão de divulgação do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Editoras de
Livros, Publicações Culturais e Categorias
Afins do Estado de São Paulo

As lutas que
vencemos em 2013
Relembramos, por meio de uma divertida história
em quadrinhos, as batalhas que o SEEL venceu
em 2013 e as lutas que ainda estão em andamento.
Tudo com muito bom humor, porque chororô e
cara feia não estão com nada! Página 3

Artigo

As perspectivas
para 2014

Entramos em um ano que será atípico
para todos os trabalhadores brasileiros;
carnaval em março, Copa do Mundo no
Brasil e eleições. Por ser um ano intenso,
2014 exigirá muito mais esforço e empenho das centrais sindicais para que a pauta
trabalhista – apresentada ainda em 2010
durante a campanha presidencial daquele
ano, e ainda em discussão com o governo
e o Congresso – esteja entre as prioridades
de votação do Congresso Nacional.
Cientes de que a pressão na Câmara
dos Deputados deverá ser ainda maior
neste período, as centrais sindicais já
se adiantaram para fazer barulho e não
permitir que em ano eleitoral a pauta do
trabalhador fique em segundo plano. As
respostas do governo em relação a todas
as reivindicações e movimentações que
foram feitas em 2013 continuam sendo
aguardadas pelos representantes sindicais. Além do fim do fator previdenciário,
do combate à terceirização e à redução de
jornada de trabalho é consenso entre os
sindicalistas discutir com o governo a
manutenção da política de correção do
salário mínimo, negociada desde a gestão Lula e que resultou na Lei no 12.382,
de 2011, que estabeleceu as regras para os
reajustes anuais.
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Toda a sociedade civil também deve ficar
atenta e pressionar a
Câmara dos Deputados para o avanço da
chamada pauta das
ruas. Trata-se das matérias que já foram
aprovadas pelo Senado
e que agora aguardam
a votação dos deputados. Entre os projetos, estão o que torna
a corrupção um crime
hediondo (PLS 204/11), ficha limpa para
servidores públicos (PEC 6/2012), o que
reduz de dois para um o número de suplentes de senador (PEC 11/20030) e o
Plano Nacional de Educação.
Também não podemos nos esquecer do
Marco Civil da Internet que tramita em regime de urgência e tranca a pauta da Câmara. O projeto construído coletivamente
pela sociedade civil é fundamental para
impedir a intervenção das empresas de telecomunicações na estrutura da internet e
para garantir a democracia e a liberdade na
rede. A receita é iniciarmos o ano cobrando mais atenção para as nossas propostas.

SEEL elegeu sua nova direção
A categoria participou ativamente da
eleição da nova direção do sindicato.
Dos 1.060 associados aptos a votar, 747
participaram. Em quatro dias de eleições,
as urnas percorreram um roteiro composto por cerca de 100 locais de trabalho.
A Chapa 1, Avançar é Preciso!, recebeu
449 votos e venceu com expressivos 60%
dos válidos; a Chapa 2, Sindicato com a categoria, recebeu 284 votos. Dois por cento
foi a soma de brancos e nulos.

A capacidade de
se gostar
Lettyce Mohriak – Psicóloga clínica e hospitalar,
integrante do NEPPHO
Autoestima é a capacidade de
se gostar, de identificar suas qualidades, de se achar uma pessoa
legal e digna de ser amada.
A autoestima tem origem na
infância e vai se desenvolvendo
ao longo da vida, à medida que experimentamos
coisas diferentes, aprendemos novas habilidades
ou enfrentamos situações difíceis. Seu desenvolvimento está ligado às experiências vividas e se
convivemos com pessoas que nos valorizam e incentivam a progredir nossa autoestima tende a se
fortalecer.
No processo de desenvolvimento pessoal é necessário que conheçamos nossos aspectos positivos, os valorizemos e busquemos a melhoria contínua. Somos reconhecidos como pessoas de valor
quando fazemos um trabalho bem feito, ajudamos alguém, superamos obstáculos, assumimos
nossas responsabilidades, demonstramos interesse pelas pessoas, somos conscientes e confiáveis.
Ter autoestima não é si sinônimo de ser orgulhoso ou prepotente porque, como todo mundo,
temos nossas dificuldades e pontos fracos. Também não é se sentir inferior aos demais, porque
se não somos bons em determinados aspectos,
somos em outros. Cada um de nós tem talentos e
habilidades próprios e história de vida peculiar, o
que nos torna únicos.
Se você está descontente com algum aspecto de
sua vida e entende que precisa melhorar sua autoestima, a boa notícia é que sempre é possível
mudar.
Para que este processo de mudança se inicie
é fundamental o autoconhecimento. Somente
quando alguém se olha é que pode identificar
quem é, do que gosta, o que precisa melhorar,
manter, substituir ou eliminar. Enfim, o que precisa ser mudado de alguma forma. Não é fácil,
talvez você precise de ajuda, mas o resultado é
uma vida mais plena e que vale a pena ser vivida.
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Editorial

O SEEL disponibiliza para todos os seus associados e
familiares serviços de psicologia realizados pelo NEPPHO
(Núcleo de Estudo e Pesquisa em Psicologia Hospitalar),
que conta com uma equipe de profissionais altamente
qualificados e com larga experiência.
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Evento

confraternização
do
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SEEL
A festa de confraternização do SEEL foi um
dia de muita alegria, diversão e integração entre os associados e os diretores. Logo cedinho,
o sítio Viver em Igaratá estava preparado para
a festança. As mesas estavam devidamente
dispostas, os brinquedos encomendados para
divertir os pequenos estavam montados e uma
ambulância aguardava no local para garantir
que tudo estaria sob controle.
O sol surgiu logo nas primeiras horas da manhã, entregando aos convidados a certeza de
que o dia seria muito proveitoso. E foi mesmo!
As crianças ficaram exaustas e, muitas vezes
confusas, entre pular na piscina, aproveitar o
gramado para correr ou desfrutar dos brinquedos disponíveis. O jeito foi mesmo passar um
bocadinho de tempo em cada canto.
Para o SEEL, foi uma satisfação imensa promover um evento em que tudo foi minuciosamente pensado para oferecer aos nossos associados um dia marcante.
Confira alguns momentos registrados.
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Festa de
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Só rindo

Prevenção/Periodontia/Dentística
Valor do piso referencial: R$ 754,37
Pisos

Subsídio

0 a 4 (até R$ 3.017,40) .......................... 100%
4 a 6 (de R$ 3.017,40 a R$ 4.526,10) ...50%
6 a 8 (de R$ 4.526,10 a 6.034,80) .........25%

DEPODON

Acima de 8 (+ de R$ 6.034,80)................ 0%
Ortodontia / Manutenção ............ R$ 60,00

A higiene bucal não é apenas uma questão estética, pois muitos problemas de
saúde começam pela boca. Por isso, o SEEL disponibiliza para os seus associados e
dependentes o departamento odontológico (DEPODON), no qual poderão realizar
o tratamento por preço abaixo do mercado. Para mais informações e orientações,
ligue para 5572-5725 ou mande sua mensagem pelo e-mail: seel@seel-sp.org.br.
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