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Hipertensão
De cada três adultos, no
Brasil, um é hipertenso.
Controlar a pressão
arterial é um desafio
para quem sofre com a
doença. Página 6

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

Número 118 – Abril de 2014

A contribuição
sindical faz
muito por você

A ditadura
e os livros
Durante o regime militar,
os livros eram uma
das principais armas
em favor da liberdade.
Página 4

O SEEL é indispensável
para defender os salários e
direitos da categoria.
www.seel-sp.org.br
seel@seel-sp.org.br
Telefones:
5572-5725 ou 5908-8230
twitter.com/seel_sp
www.facebook.com.seelsp

O Sindicato, além de negociar salários e acordos coletivos para
melhorar as condições de trabalho da categoria, luta pela ampliação
de benefícios que são extensivos à família do trabalhador. Mas sem
investimentos, nada disso seria possível. Saiba mais na página 2.

Seus direitos

Notas

Posse da nova diretoria
reafirma o compromisso de luta
pelos direitos do trabalhador

Entenda o que a contribuição
sindical pode fazer por você
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Representatividade e negociações para o bem de todos – No
exercício de seu papel representativo os sindicatos defendem os direitos de toda categoria, e não apenas
dos seus associados. Assim, todas
as vantagens obtidas em negociações com o sindicato patronal não
ficam restritas a um grupo. Até os
trabalhadores que não autorizam
o desconto da contribuição em seu
salário são beneficiados, sejam eles
associados ou não.
Proteção dos direitos específicos
da categoria – É por conhecer as
necessidades específicas da categoria que representa que o sindicato
viabiliza a proteção trabalhista de
acordo com essas particularidades.
Cada natureza de trabalho demanda
uma regulamentação, e quem está
de olho para que esses e outros aspectos sejam assegurados é o SEEL.
Serviços e benefícios indispensáveis aos profissionais – Se você já
precisou de consultoria jurídica so-

bre alguma questão profissional, ou
até mesmo para assuntos particulares, é também capaz de reconhecer
a importância deste a um apoio sobre o conhecimento da legislação.
Além do respaldo jurídico, o SEEL
também oferece assistência odontológica, entre muitos outros serviços – cuja manutenção tem origem
nas mensalidades dos sócios e na
contribuição sindical.

Entrega simbólica do vale-cultura mobiliza
segmentos do setor editorial

Informações sindicais – Só a imprensa sindical, uma voz que funciona em defesa dos direitos dos
trabalhadores da sua organização e
da democracia, é quem divulga as
informações imprescindíveis para
“blindar” as categorias profissionais, levantando a distinção sobre
os direitos e as necessidades mais
singulares que as tornem expressivas nas decisões trabalhistas.

O vale-cultura mobilizou diversas instituições ligadas ao mercado editorial no dia 11 de março. O
motivo foi a participação da ministra da Cultura,
Marta Suplicy, na cerimônia de entrega simbólica
de um cartão do vale-cultura que a empresa Saraiva, rede de lojas e editora, fez aos seus funcionários. Na empresa, 90% dos colaboradores com
rendimentos de até 5 salários mínimos aderiram
ao benefício.
No evento, a presidente da Câmara do Livro
(CBL), Karine Panza, estimou que o vale-cultura
deve chegar a 800 mil trabalhadores em 2014, e,
se cada um comprar um livro por mês, o mercado
pode crescer até 5%; porém, quando o programa
atingir a sua meta de 42 milhões de pessoas em
todo o país, esse número aumenta, podendo chegar a 504 milhões de exemplares vendidos, o que
representa um crescimento de 87,66% dos livros
vendidos no Brasil em 2012.
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A nova diretoria do SEEL foi empossada no dia 11 de março e, para
formalizar o ato, foi organizada uma confraternização na qual estiveram reunidas todas as pessoas que cooperaram para construir
a vitória da Chapa 1, Avançar É Preciso. O evento marcou o início
de mais um triênio de lutas por melhorias para o trabalhador das
editoras. Veja na página 3.
Por falar em luta, milhares de pessoas no mundo pelejam contra
o aumento da pressão sanguínea. Também conhecida como hipertensão, a doença é o principal fator de risco de morte no mundo.
Não obstante a pressão arterial superior a 140/90 mmhg afetar 30%
da população adulta, um terço desconhece sua condição. Uma em
cada três pessoas que estão em tratamento médico contra a hipertensão não consegue manter a sua pressão arterial no limite ideal
de 120/80. Como não há cura para a pressão alta, a receita para
viver bem, apesar da doença, é passar pelo controle periódico, e de
modo ininterrupto. Leia na página 6.
E, por fim, mas não menos importante, temos, na página 4, o artigo sobre o aniversário de 50 anos do Golpe Militar de 64, elaborado
por Rogério Chaves, titular da pasta de Formação e Comunicação do
SEEL. O Golpe Militar de 1964, que impôs a ditadura militar ao povo
brasileiro por 21 anos, ocorreu na noite de 31 de março para a primeira manhã de abril. Quando, aos poucos, a percepção do golpe foi
sendo tomada, os cidadãos comuns devem ter ficado confusos, afinal,
era o dia da mentira. Poderia mesmo ter sido uma grande e deslavada
mentira. Poderia. Na última noite de março, o presidente João Goulart (1919-1976) foi derrubado e começaram os “anos de chumbo”,
o período da ditadura militar – marcado pela cassação dos direitos
civis, censura à imprensa, repressão violenta às manifestações populares, torturas e assassinatos. Nos cinquenta anos que marcam essa
data, faremos dentro de alguns meses nossa sétima eleição presidencial desde o fim da ditadura. Mas é preciso estarmos atentos porque,
vira e mexe, o golpe ainda nos assombra; como é o caso do surgimento da nova versão da “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”
que, assim como no período da ditadura, voltou a percorrer as ruas
do Centro de São Paulo para pedir o retorno dos militares ao poder.
Na democracia, todos têm o direito à manifestação e à liberdade de
expressão. Que, neste caso, não passe disto!

O Sindicato tem um papel social a
cumprir: negociar salários e acordos coletivos para melhorar as condições de trabalho dos profissionais
que representa. Além disso, ele luta
pela ampliação dos benefícios que
são extensivos a sua família. Mas
sem investimentos nada disso seria
possível. É com o dinheiro recolhido da contribuição sindical, descontado do trabalhador uma vez ao
ano, sindicalizado ou não, e com
as mensalidades pagas por seus
sócios, que tudo isso é possível. A
grande vantagem em ser sócio do
SEEL é que a parte do imposto que
cabe ao Sindicato é devolvida para
você. Conheça também outras vantagens de fazer parte do SEEL.

Agora é realidade! O SEEL está sob
o comando da nova diretoria eleita
em janeiro de 2014. A confraternização organizada para marcar a
gestão 2014-2017 ocorreu no dia
28 de março no Grêmio Acerga
Abril. Além da diretoria e seus familiares, também estiveram presentes no evento representantes
dos sindicatos, parceiros e membros da categoria.
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Editorial

8a Marcha da Classe Trabalhadora
Cerca de 60 mil trabalhadores saíram no dia 9 de abril
da Praça da Sé, região central de São Paulo, e seguiram
em passeata até o vão livre do Masp, na avenida Paulista, em resposta ao chamado das centrais sindicais para
reivindicar a atenção do governo para a pauta trabalhista entregue à presidenta Dilma Rousseff em 2013,
mas com poucos avanços até o momento. Neste ano,
o ato unificado das centrais trouxe o mote “Trabalhadores vão às ruas pelos direitos e qualidade de vida”, e
marcou a retomada da luta da Agenda da Classe Trabalhadora, que reúne propostas para desenvolver o país
com soberania, democracia e valorização do trabalho,
em uma época pontuada por eventos importantes
como a Copa do Mundo e as eleições.
Leitura em alta
Segundo pesquisa realizada pela Fecomércio (RJ)
sobre os hábitos culturais do brasileiro, a leitura de
livros apareceu como a atividade cultural mais praticada no país em 2013. De acordo com o estudo, a
leitura conquistou um
percentual de 35% entre
os entrevistados, ficando à
frente de outras atividades
como cinema (28%), apresentações musicais (22%),
peças de teatro (11%),
exposições de arte (8%)
e espetáculos de dança
(7%). O Levantamento
teve início em 2007 e, desde então, a leitura tem se
destacado como a atividade cultural mais citada
entre o público.

O destino do lixo que
será produzido na Copa
do Mundo 2014
Todo o lixo produzido nos 12
estádios que receberão os jogos da Copa do Mundo (cerca de 320 toneladas de lixo
sólido) será coletado e encaminhado à reciclagem e cooperativas. A Coca-Cola Brasil,
em parceria com a Fifa, será a
responsável pela ação de gerenciamento dos resíduos. Ao
todo, serão 840 catadores capacitados. O treinamento começou em Brasília, no dia 11
de março, e passará por todas
as capitais do Mundial.
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Artigo

Lazer

A ditadura e os livros
A aplicação de um golpe civil-militar (1964-1985) contra o presidente
democraticamente eleito João Goulart (Jango) teve motivações de ordens variadas e combinadas entre si.
Cinco décadas depois da instauração do regime ditatorial, há muitos
estudos aprofundados disponíveis
sobre aquele período no Brasil.
Numa síntese simplista, destacamos aqui quatro dessas motivações: 1) as elites dominantes no
período não concordavam com as
chamadas reformas de base propostas pelo presidente; 2) os EUA
não permitiam aproximação dos
governos da América Latina com
as ideias comunistas e socialistas,
pois vigorava a Guerra Fria, situação que dividia o mundo em dois
eixos com tonalidades distintas; 3)
eram muitos os sindicalistas e trabalhadores organizados apoiando
Jango; 4) temia-se a contaminação
do povo pela cultura de resistência
das guerras anticoloniais, que abalavam o mundo.
Se o comunismo era algo a ser
combatido, toda a literatura relativa
a ele era, por decorrência, proibida e
perseguida.
Na década de 1960, os clássicos do
pensamento de esquerda chegavam
com dificuldade em versões publicadas no exterior e se multiplicavam
no meio universitário. Logo caíram
nas mãos dos jovens estudantes e
suas organizações.
Editoras nascem resistindo
Após o golpe, além das editoras existentes no país, mais de 40 editoras
engajadas surgiram nesse combate de
ideias, segundo o historiador Flamarion Maués no recém-lançado Livros
contra a ditadura: Editoras de oposição
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no Brasil (Publisher Brasil, 2013). As
editoras se tornaram projetos de intervenção política e mobilizaram autores, profissionais de produção editorial, estudantes e militantes.
Com o recrusdecimento da ditadura, o chamado golpe dentro do golpe,
em dezembro de 1968 o regime anunciou o Ato Institucional n. 5 (AI-5) e
dias depois o Decreto-lei no 1.077 impôs a censura prévia aos livros.
Para se ter uma ideia da dinâmica do fechamento imposto ao povo,
de uma lista de 492 livros perseguidos, pesquisada por Sandra Reimão
(2011), 313 foram vetados. A maioria afrontava a “moral e os bons costumes” e outra parte trazia conteúdo
de cunho politico. Depoimentos de
parlamentares, exilados, artistas e
críticos do regime, aqui e no exterior, surgiram no formato de livros.
A censura fez coro com a tortura
no processo de destruição do pensamento discordante. Sob o arbítrio do
Estado, livros foram jogados em fogueiras, editores perseguidos, autores
interrogados e presos – é o exemplo
de Renato Tapajós, autor de Em Câmara Lenta (Alfa-ômega, 1977), foi
preso por causa de seu livro.
Durante a ditadura, livros serviram com “provas do crime de subversão”. Por mais absurdo que possa
parecer nos dias de hoje, entre as
perguntas de um interrogatório policial a presos políticos se questionava “quais livros eram estudados”.
Mas não se erradica ideias queimando livros. A criatividade e a persistência de publicações que teimaram em circular sempre estiveram
presentes em momentos de ruptura
e contra o arbítrio.
Fez história o sucesso editorial de
“Brasil Nunca Mais”, publicado pela

Editora Vozes (1985), num esforço
coletivo que envolveu o arcebispo
D. Paulo Evaristo Arns, o rabino
Henry Sobel e o pastor presbiteriano Jaime Wright.
A imprensa apoiou incondicionalmente o golpe de 1964 – parte dela
saltou do navio mais adiante, quando teve seus interesses contrariados
com o fechamento do regime, em
1968. O jornalismo foi salvo pela
imprensa nanica, como atestou Bernardo Kucinski no livro Jornalistas e
Revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa (Edusp, 1991).
Tivemos exemplos honrosos de
editores que, além de publicar obras
contra a ordem vigente do regime
de botas, ainda empregavam trabalhadores perseguidos e identificados

com o ideário de esquerda.
Entre os vários companheiros que
sobreviveram de seu trabalho no
meio editorial, vale destacar Jacob
Gorender (1923-2013), combatente
da Segunda Guerra Mundial, militante e dirigente comunista – um
dos maiores historiadores marxistas
do século XX.
Novos tempos
A América Latina ultrapassou suas
agruras com as ditaduras e elegeu,
pelo voto direto, uma série de lideranças populares de esquerda.
Equador, Nicarágua, Chile, Bolívia,
Venezuela, Argentina, Paraguai e
Brasil foram libertos de suas ditaduras e mandaram seus militares de
volta aos quartéis.

Ainda falta revelar, às novas gerações, parte considerável da história de
terror, pois a verdade tende a impedir
que se retorne aos tempos sombrios
em que as elites dominantes chamaram “a segurança” para fazer política
e tomar decisões muito acima de sua
competência constitucional.
Essa tarefa de desvelar o período
sombrio está hoje sob a coordenação da Comissão Nacional da Verdade e de todas as suas formações
em instâncias estaduais e municipais. Os inúmeros registros escritos
a partir deste trabalho servirão às
gerações futuras.
Na última década, fruto do amadurecimento da democracia no Brasil, houve uma profusão de livros
sobre a ditadura civil-militar publi-

cados país afora. Alguns assumidos
por grandes editoras e com tiragem
alta para os padrões desse gênero,
como o livro do jornalista Mário
Magalhães, sobre o revolucionário
Carlos Marighella.
Felizmente, a maior parte destes
livros foi escrita pelos resistentes e
sobreviventes; eles contam aos leitores suas experiências, favorecem
cruzamentos de informações e dados de uma época em que a clandestinidade salvava vidas.

Rogério Chaves é
coordenador editorial na
Fundação Perseu Abramo
e diretor de Formação e
Comunicação do SEEL.

Para saber mais:
● www.memoriasreveladas.gov.br
● Livros Malditos, Ideias Proibidas. Maria Luiza Tucci Carneiro, Ateliê
Editorial, 2002;
● Além do Golpe: Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura. Carlos
Fico, Editora Record, 2004.
● Cultura e política. Roberto Schwarz, Paz e Terra, 3a edição, 2009.
● Combate nas Trevas. Jacob Gorender, Editora Ática, 6a edição, 2003.
Editora Fundação Perseu Abramo e Expressão Popular [2014], no prelo.
● Pela Democracia, Contra o Arbítrio. Flamarion Maués e Zilah Abramo
(orgs.), Editora Fundação Perseu Abramo, 2006.
● A Luta Armada no Brasil. Jean Rodrigues Sales, Editora Fundação
Perseu Abramo, 2007.
● Repressão e Resistência: Censura a Livros na Ditadura. Sandra Reimão,
Edusp, 2011.
● A Anistia na Era da Responsabilização: O Brasil em Perspectiva Internacional
e Comparada. Ministério da Justiça, Comissão de Anistia, 2011.
● Marighella: O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo. Mário Magalhães,
Companhia das Letras, 2012.
● Memórias da Resistência e da solidariedade: O Movimento de Justiça
e Direitos Humanos contra as ditaduras do Cone Sul e sua Conexão
Repressiva. Enrique Serra Padrós e Jorge Eduardo Enríquez Vivar,
Ministério da Justiça, Comissão de Anistia, 2013.
● Livros Contra a Ditadura: Editoras de Oposição no Brasil (1974-1984).
Flamarion Maués, Publisher Brasil, 2013.
● 1964-2014: Cinquentenário do Golpe. Revista Perseu, Centro Sérgio
Buarque de Holanda, Editora Fundação Perseu Abramo, 2014.
● Ditadura e Democracia no Brasil. Daniel Aarão Reis, Editora Zahar, 2014.

Abertas as inscrições
para o 1o Festival SEEL
de Futebol Society
O SEEL, por meio de sua Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer,
tem o prazer de convidar a todos para o 1o Festival SEEL de Futebol
Society. O evento acontecerá no dia 24 de maio, das 10:00 às 16:00
hs, na quadra G14 do Playbal, que fica na Rua Nicholas Boer, 66 –
Pompéia, São Paulo. Após o final, haverá confraternização entre as
equipes. Confira abaixo as informações:
Regulamento:
● A competição será composta por 12 times.
● Cada time deverá, obrigatoriamente, ser formado por 10 jogadores, sendo 7 titulares e 3 reservas.
● O campeonato será dividido em 6 jogos.
● Cada partida terá 60 minutos, dividida em dois tempos de 30
minutos.
Inscrições:
Por e-mail: leandro@seel-sp.org.br
Por telefone: 94716.5197
Valores:
Associado: Inscrição gratuita
Não associado: R$ 40,00
Data: 24/05/2014
Horário: Das 10:00 às 16:00 hs
Local: Playball, Quadra G14
Rua Nicholas Boer, 66 –
Pompéia, São Paulo.
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Saúde

Coluna NEPPHO

HIPERTENSÃO

A difícil tarefa de ser
pais dos nossos pais
Helenice Rodrigues Schiavetti – Psicóloga formada
pela PUC-SP e integrante do NEPPHO

Na opinião do médico cancerologista Dráuzio Varela, a hipertensão
é uma doença democrática porque
acomete crianças, adultos, homens
e mulheres – pessoas de todas as
classes sociais e condições financeiras. Uma outra característica da
doença que pode ser mortal é o fato
de ela, muitas vezes, não apresentar
sintomas. É comum o paciente ter o
problema e não saber disso. Sofrer
de hipertensão ou ter pressão alta
significa ter a pressão arterial sistematicamente igual ou inferior a 14
por 9. A pressão pode se elevar por
motivos diversos, mas principalmente porque os vasos nos quais o
sangue circula sofrem contração. Se
ao bombear o sangue o coração encontrar os vasos estreitados, a pressão sobe. Sem tratamento específico,
a hipertensão pode causar insuficiência renal, infarto e derrame.
Segundo a Sociedade Brasileira de
Hipertensão, este mal acomete uma
em cada quatro pessoas adultas e
atinge 36 milhões de brasileiros dentro dessa faixa etária, participando
direta ou indiretamente de 50% dos
óbitos das doenças cardiovasculares.
A SBH estima que 5% da população
com até 18 anos tenha hipertensão.
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a hipertensão arterial é responsável pela morte
de 9,4 milhões de pessoas por ano,
em todo o mundo, além de estar diretamente relacionada com 45% dos
ataques do coração e 51% dos derrames cerebrais.
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As causas e os sintomas
O fator hereditário costuma ser determinante para que um indivíduo
desenvolva a doença. De acordo
com o cardiologista Luiz Aparecido Bortolotto, diretor da Unidade
de Hipertensão do Instituto do Coração (Incor) e autor do livro Viver
Bem com Hipertensão (Ed. Abril),
cerca de 50% dos casos têm fundo
genético. Mas mesmo entre esses
indivíduos, o ambiente influencia bastante. Segundo o médico, se
tiverem uma vida saudável, com
mais atividade física e menos sal, é
possível postergar o surgimento do
quadro e atenuar suas complicações.
Por isso, é tão importante conhecer
o seu histórico familiar e, se houver
hipertensos, não deixar de procurar
orientação médica para aprender a
controlar a doença.
O consumo exagerado do sal, mencionado pelo cardiologista, vem logo
em seguida na lista de fatores que
podem elevar a pressão arterial. Isso
ocorre porque o sal atua na retenção
de líquidos provocando o aumento na pressão sanguínea. De acordo
com a OMS, uma pessoa deve ingerir,
no máximo, seis gramas de sal ao dia.
No Brasil essa média supera 10 gramas. Os níveis elevados de pressão
arterial também são facilitados por:
baixa ingestão de potássio, consumo
excessivo de álcool, sedentarismo e
alta ingestão de calorias. Geralmente a hipertensão chega em silêncio e
só provoca sintomas quando está em
fase avançada. Porém, algumas pes-

soas podem sentir dores de cabeça,
alterações na visão, tonturas, zumbido no ouvido, sangramento no nariz
e palpitações. O primeiro passo para
reduzir a pressão arterial é averiguá-la pelo menos uma vez por ano. Essa
medida deve ser tomada por um profissional experiente que siga os métodos certos e use os equipamentos
adequados com a calibração correta.
Como tratar
A hipertensão não tem cura, mas
deve ser acompanhada para impedir complicações. Antes de entrar
com os medicamentos para tratar
da doença, os médicos recomendam
mudanças nos hábitos de vida. Além
de aferir regularmente a pressão, re-

É comum hoje em dia vivermos uma
situação onde temos que interromper as atividades em função de cuidar dos nossos pais, seja por algum
acontecimento repentino como uma
queda com fratura, um infarto, ou
por darmos conta que uma doença crônica começa
a se instalar - como o Alzheimer ou as sequelas de
um AVC. Neste momento, no qual, em geral, ainda
estamos cuidando de nossos filhos ou vivenciando o
progresso de nossa profissão, nos vemos obrigados a
fazer escolhas: deixar de lado o trabalho e cuidar pessoalmente dos nossos pais ou insistir no sonho de uma
carreira e delegar o acompanhamento dos familiares
a terceiros.
Dúvidas e angústias começam então a fazer parte do
dia a dia: até que ponto podemos insistir em um procedimento terapêutico se nossos pais não aceitam realizá-lo? Como respeitar o livre arbítrio de quem nos cuidou, mesmo sabendo que sua recuperação pode ficar
comprometida? Como não sentir um certo desconforto
em estar numa festa ou viajando sabendo que pessoas
queridas estão no hospital ou em casa, às vezes acamadas por meses? Como reformular nossos projetos de
vida e encontrar caminhos novos, que nos façam também felizes, apesar das perdas emocionais?
Estas questões para as quais não fomos preparados
para enfrentar, não são verbalizadas claramente mas
podem se manifestar por meio de um rebaixamento da
vontade de fazer as coisas, de distúrbios do sono e da
alimentação, das variações do humor, da sensação de
inadequação em um ambiente social etc.
A autoobservação desses sentimentos, o compartilhamento com pessoas que estejam passando pela mesma
situação e a acolhida de um profissional habilitado nessa área ajudam na compreensão e no enfrentamento
dessas mudanças e dos conflitos instalados, como também na descoberta de novas condutas para se adotar..
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UM INIMIGO SILENCIOSO

comenda-se a busca de hábitos mais
saudáveis, em que haja alimentação
correta e prática de atividades físicas
incorporadas na rotina.
Para cuidar da hipertensão, é fundamental adotar um novo estilo de
vida. Veja algumas dicas:
● Consulte o médico regularmente:
só o médico pode diagnosticar, indicar o melhor tratamento e estabelecer os ajustes periódicos necessários.
● Confira a pressão regularmente:
seja no consultório médico, em casa
ou no trabalho.
● Adote uma alimentação saudável:
coma verduras, frutas e peixes. Evite
alimentos gordurosos, frituras, carnes vermelhas e embutidos.

● Reduza o sal – evite caldos, temperos e alimentos prontos; fique atento
ao teor de sódio dos produtos.
● Controle o peso – quanto maior
seu peso, maior a sua pressão.
● Faça exercícios físicos – 30 minutos de exercícios por dia, 5 vezes por
semana, acumulando 150.
● Controle os fatores de risco do
coração – colesterol elevado, fumo,
estresse e diabetes não controlado
são inimigos do coração.
● Tome os remédios diariamente
– o uso irregular de medicamentos
provoca descontrole da pressão e
riscos à sua saúde.
Fonte: Sociedade
Brasileira de Cardiologia

Você é 12 por 8?
A Sociedade Brasileira de Cardiologia realizou uma campanha durante o ano passado
cujo propósito era fixar entre as pessoas o
nível ideal para a pressão arterial, que é 12
por 8. Do mesmo modo, também foi passado o número 14 por 9, que deve funcionar
como um alerta. Mas por que cruzar este
limite deve ser tão preocupante quando envolve este assunto? Transpassar este limiar
significa que o coração está fazendo um
grande esforço para mandar o sangue para
o corpo já que o líquido circula com dificuldade. Um problema tão grave que, se não
for controlado, torna-se fatal.

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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Só rindo

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

Subsídio

0 a 4 (até R$ 3.207,49) .......................... 100%
4 a 6 (de R$ 3.207,49 a R$ 4.811,24) ...50%
6 a 8 (de R$ 4.811,24 a R$ 6.415,00) ...25%

DEPODON

Acima de 8 (+ de R$ 6.415,00)................ 0%
Ortodontia / Manutenção ............ R$ 60,00

A higiene bucal não é apenas uma questão estética, já que 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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