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Saraiva de
Ribeirão Preto
pressiona
trabalhadores
a pedirem
demissão

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 119 – Maio de 2014

1 de Maio organizado
pela CUT reúne mais de
100 mil trabalhadores
o

pede pra sair!!

O SEEL é indispensável
para defender os salários e
direitos da categoria.
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Telefones:
5572-5725 ou 5908-8230
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Editora encerra atividades
da unidade e utiliza métodos
discutíveis para fugir de
suas obrigações trabalhistas.
Página 6

O evento aconteceu no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, e também na zona sul, no
bairro do Grajaú. Neste ano o tema foi “Comunicação: O Desafio do Século”, contando com atos
políticos e inter-religiosos, apresentação teatral e shows musicais. Página 4

Editora Saraiva e Abril
Educação: desrespeito aos
direitos do trabalhador
Começamos a edição que
celebra o Dia Internacional
do Trabalhador com uma
notícia digna de lamentação: o fechamento de mais
postos de trabalho do mercado editorial promovido
pela Editora Saraiva na
unidade de Ribeirão Preto.
A empresa, que se autodenomina líder no segmento
de livros jurídicos e ainda
alardeia ser uma das maiores no ramo de livros didáticos e paradidáticos, não demonstra toda essa grandeza
no tratamento dispensado
aos seus trabalhadores. Com a notícia do fechamento da unidade, o
SEEL foi acionado pelos trabalhadores, porque estão sendo pressionados pelos gestores da unidade a pedirem demissão. Leia na página 6.
Por falar em grandes grupos, você pode conferir, na página 6 também, que a editora Abril Educação garantiu igualmente a sua parcela
de afronta aos direitos dos trabalhadores. Foi necessária a produção
de dois boletins extraordinários para informar aos funcionários sobre
a proposta da empresa para o pagamento do Superação – modelo de
pagamento de PLR do Grupo. Na primeira publicação, o SEEL informou aos empregados que o sindicato não defendia o acerto firmado
entre os representantes da comissão dos funcionários e os gestores do
grupo porque a proposta dividia os trabalhadores em faixas. Um outro boletim fez-se necessário porque o festival de boicotes ao que é de
direito do trabalhador continuou pela semana adentro, pois uma reunião para tratar dos acertos da PLR foi firmada sem que o sindicato
fosse sequer notificado. Lamentável, não?
Mas a festa promovida pela CUT para celebrar o Dia Internacional
do Trabalhador também está nesta edição para pôr fim às lamúrias,
por enquanto. De modo costumeiro, a Central levou o evento para o
Vale do Anhangabaú, desta vez com o slogan “Comunicação: o desafio do século”, cujo objetivo é aprofundar o debate sobre o assunto.
Embora festiva, a confraternização em homenagem ao trabalhador
foi também a oportunidade para espalhar os variados protestos pelas
ruas do Brasil. Apesar de ser um dia para descansar com a sua família, mais de 100 mil trabalhadores também foram ao encontro para
lutar por uma nação com mais investimentos nas áreas da educação,
da saúde e da segurança pública. Confira na página 4.
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O jurídico explica

Legislação

PLR: faltas injustificadas podem
prejudicar o recebimento integral
do benefício

Você sabe o que
é trabalho decente?

As faltas injustificadas ocorridas no
período de apuração – 01/09/2013
a 31/08/2014 – podem reduzir
sensivelmente o valor do seu recebimento. Se durante este período
você tiver até três faltas injustificadas, terá direito ao recebimento do
valor base da PLR com acréscimo
de 6,66%. Se este número de faltas
estiver entre quatro e seis, este recebimento do valor-base da PLR será
feito com o acréscimo de 6%. Note
que quanto mais faltas injustificadas você tiver, menor será o valor
do seu recebimento.
Quando a quantidade de ausências sem justificativas estiver entre
sete ou mais, o direito ao recebimento do valor-base da PLR, terá
acréscimo de 5,67%.

● Em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sob a sua
dependência econômica é permitido a ausência em até dois dias consecutivos.
● Em virtude de casamento é aceita
a falta por até três dias consecutivos.
● Por um dia, é permitida a falta
em caso de nascimento de filho no
decorrer da primeira semana.
● Por um dia a cada 12 meses de
trabalho, é permitida a falta em caso
de doação voluntária de sangue.

O que não é falta injustificada?
O art. 473 da CLT protege o trabalhador de algumas ausências sem que ele
tenha prejuízos sobre o seu salário e,
neste caso, está incluída a PLR. Veja
quais são essas ausências protegidas:
Legislação

A CIPA protege o trabalhador
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é um
instrumento que os trabalhadores
dispõem para tratar da prevenção
de acidentes do trabalho, das condições do ambiente e de todos os
aspectos que afetam a saúde e a
segurança. Ao adotar a CIPA, as
editoras demonstram o respeito
que têm pela vida do trabalhador.
Ela é regulamentada pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT),
nos artigos 162 a 165, e pela Nor-

ma Regulamentadora 5 (NR-5),
contida na Portaria n. 3.214, de
8/6/1978, baixada pelo Ministério do Trabalho. A CIPA deve ser
constituída por uma comissão de
representantes dos empregados e
do empregador. Se você trabalha
em uma editora que tenha mais de
20 trabalhadores e que ainda não
a adotou, entre em contato com
o SEEL e nos informe. Respeitar
a CIPA é um modo de proteger a
saúde do trabalhador.

De acordo com a OIT, trabalho decente é
aquele adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e
segurança, capaz de garantir uma vida digna.
É, portanto, condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade
democrática e o desenvolvimento sustentável. O trabalho decente tem como alicerce a
igualdade de oportunidades e de tratamento
a todos, e o combate a todas as formas de discriminação – de gênero, raça/cor, etnia, idade, orientação sexual, pessoas com deficiência, ou vivendo com HIV e Aids.
No Brasil, o conceito de trabalho decente
surgiu em 2003 por meio de um pacto firmado entre o governo brasileiro e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Na ocasião, o então presidente, Luís Inácio
Lula da Silva, e o diretor geral da OIT, Juan
Somavia, assinaram o Memorando de Entendimento – um documento que prevê
o estabelecimento de um programa para
a Agenda Nacional de Trabalho Decente
(ANTD). Em maio de 2006, esta agenda
foi elaborada com o objetivo de firmar um
compromisso coletivo para a promoção da
centralidade do trabalho e a sua valorização na sociedade.
A Agenda Nacional de Trabalho Decente
define três prioridades: a geração de mais
e melhores empregos, com igualdade de
oportunidades e de tratamento; a erradicação do trabalho escravo e a eliminação do
trabalho infantil, especialmente em suas
piores formas, e o fortalecimento dos atores
tripartites e do diálogo social como instrumento de governabilidade democrática.
Igualdade de gêneros
Em janeiro deste ano, a Organização das
Nações Unidas (ONU) lançou o relatório
“Política para melhorar o acesso e a qualidade de emprego das mulheres da América
Latina e do Caribe”, documento que aponta a necessidade de as autoridades criarem

Coluna NEPPHO

Psicologia e corpo
Helenice Rodrigues Schiavetti – Psicóloga formada
pela PUC-SP e integrante do NEPPHO
Pare um instante e preste atenção
em alguns detalhes a seu respeito:
sua respiração acontece de maneira
tranquila e profunda ou está presa
e acelerada? Sua postura corporal é
confortável ou tensa? (observe os pés,
pernas, região pélvica, costas, braços, cabeça e rosto).
Muitas informações a nosso respeito passam despercebidas em virtude da correria diária. Se prestássemos atenção procurando traduzi-las, certamente nos
ajudariam a melhorar a qualidade de vida.
No passado, quando o apelo tecnológico não existia, era possível realizar as tarefas com maior tranquilidade. O tempo que tínhamos, embora fosse o
mesmo de hoje, era vivenciado de modo que a percepção do que o que era gasto nos afazeres era suficiente. Atualmente, a quantidade enorme de estímulos a que estamos expostos e a demanda a que temos
de atender é tão grande que nos distanciamos de nós
mesmos: o que pode eventualmente trazer decepções
de ordem física e emocional.
O corpo pode muitas vezes sinalizar quando alguma coisa não está bem, como, por exemplo: quando
estamos muito preocupados com algum assunto, e
uma tensão pode aparecer na região cervical (pescoço); ou quando não aceitamos algum problema,
ou para o qual ainda não encontramos uma solução,
dessa forma, então, a área digestiva pode, de alguma
maneira, ficar comprometida. Isso sem esquecermos
das pessoas que teimam em desrespeitar seu corpo,
ultrapassando o limite de estresse físico e mental,
proporcionando, assim, um campo adequado para
um possível ataque cardíaco.
O corpo e a emoção andam juntos. Quando um
está em desequilíbrio, certamente interfere no outro,
solicitando assim um cuidado integrado para a recuperação da saúde global. Procure dar atenção ao seu
corpo, por menor que seja durante a rotina diária,
aprendendo a “conversar” com ele e “ouvindo” o que
ele tem a lhe dizer.

Foto: Arquivo pessoal

Editorial

sistemas de proteção social, empregos decentes e a incorporação do trabalho produtivo no exercício dos direitos das mulheres
– que devem aumentar a sua participação
nas discussões dos modelos de desenvolvimento e na criação de políticas públicas
que promovam a igualdade de gêneros. O
relatório também aborda várias possibilidades que envolvam a contribuição feminina para melhorar a qualidade de vida
mundial. Como exemplo, as mulheres que
trabalham no campo e que ajudam a aumentar a segurança alimentar.
Segundo o documento, se elas recebessem o mesmo salário que os homens, essa
contribuição poderia aumentar, já que
uma quantidade maior de comida poderia
ser produzida para alimentar mais de 150
milhões de pessoas. Quando a questão é o
trabalho no campo, o relatório aponta que
não há empregos suficientes para as mulheres rurais, pois são fortemente ligados aos
padrões tradicionais de gênero, o que gera
acesso limitado à terra, condições laborais
precárias e baixos salários.
Fontes: OIT e ONU

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
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Comunicação foi
tema das centrais
no Dia Internacional
do Trabalhador
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A diretoria do SEEL reunida na festa do trabalhador.

O Dia Internacional do Trabalhador
2014 foi comemorado no Vale do
Anhangabaú com um evento conjunto preparado pela CUT (Central
Única dos Trabalhadores), Central
dos Trabalhadores do Brasil (CTB)
e Central dos Sindicatos Brasileiros
(CSB). Com o tema “Comunicação:
O Desafio do Século”, as atividades
do evento começaram às 10h e se
guiram até as 20h, com atos políticos e inter-religiosos, apresentação
teatral e shows musicais. A Central
estima que cerca de 100 mil trabalhadores participaram da comemoração
no Vale e no Grajaú.
Para o presidente nacional da CUT,
Vagner Freitas, a unidade das centrais e a pauta essencialmente classista defendida nesse 1º de Maio vão
impulsionar o movimento sindical na
luta para destravar as reivindicações
da classe trabalhadora que estão em
compasso de espera no Congresso
Nacional. O próximo capítulo dessa
luta vai ocorrer no dia 6, terça-feira,
quando as lideranças das centrais vão
participar de audiência no plenário da
Câmara dos Deputados para defender
a aprovação de projetos como a redução da jornada sem redução de salário, o fim do fator previdenciário e a
regulamentação da negociação no setor público, entre outros pontos que já

foram apresentados durante a 8ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora.
Adi dos Santos Lima, presidente da
CUT-SP, organizadora das comemorações, avaliou que o tema adotado
neste ano – “Comunicação: O Desafio
do Século” – foi mais do que acertado.
“Temos hoje em dia um monopólio
elitista dos meios de comunicação,
que quase sem parar transmite mensagens que desqualificam ou fazem
caricatura dos trabalhadores, e que
pregam a demonização da política.
Grande parte do desencanto com a
política é fruto de anos e anos de uma
mensagem contra a política e contra o
povo”, comentou.
Peça teatral reconta história das
comunicações no Brasil
Cerca de 50 atores participaram do
espetáculo montado pela CUT, CTB
e CSB para celebrar o Dia do Trabalhador, no Anhangabaú, com a peça
teatral “Quem disse?!”, que encenou
uma viagem pela comunicação no
Brasil. No elenco, os rappers Pamelloza Carvalho e Gaspar Z´África Brasil
abriram o espetáculo interagindo com
letras que indagavam sobre a manipulação dos meios de comunicação no
país. A peça narrou o ciclo cronológico dos instrumentos que se aperfeiçoaram ao longo da história para per-

mitir maior alcance das informações.
Da oralidade à cibernética, os avanços
tecnológicos, o controle, a censura, a
manipulação da informação e a luta
pela democratização da mídia no país,
todos estiveram presentes na interpretação e nas performances aéreas. Segundo a rapper Pamelloza Carvalho, o
espetáculo narra uma história que as
pessoas não estão acostumadas a ler
nos livros oficiais ou assistir pelatelevisão. “Fizemos um rap no palco com
a frase: ‘tá tudo dominado’, que denuncia a opressão – nesse caso a concentração da mídia pelos poderosos”
explica. Para o também rapper Gaspar Z´África Brasil, a narrativa se dá a
partir da visão do oprimido e não do
opressor. “Foi uma peça para falar do
que não se vê na internet, no rádio, na
televisão e que questiona a dominação
dos meios de comunicação. Partimos
da visão da diversidade étnica que
compõe o nosso país. O hip hop e o
rap estão ligados às tradições. Porque
parece que estamos na Suécia, mas o
Brasil é terra indígena e um pedaço da
África”, afirmou. O espetáculo teve a
direção de Rubens Lazarini, o Cachoeira, que também fez parte do elenco.
SEEL no 1o de Maio
Como fazem todos os anos, os diretores do SEEL foram ao evento para

representar a categoria dos trabalhadores em editoras e para cobrar da
presidenta Dilma Rousseff a prioridade para a pauta trabalhista entregue
pelas centrais sindicais na 8a Marcha
da Classe Trabalhadora no dia 9 de
Abril. Embora a presidenta tenha
anunciado, no dia 30 de abril, a correção da tabela do imposto de renda
(IR), que será de 4,5%, e a manutenção política da valorização do salário
mínimo – conforme cobravam as centrais – ainda há muito para ser feito
pelo trabalhador no Brasil.
Para o SEEL, o Dia Internacional
do Trabalhador é o momento ideal
para se fazer um balanço sobre o as
condições que afetam o cotidiano do
trabalhador. Um exemplo evidente é
a necessidade de mais investimentos
na mobilidade urbana, pois o transporte de qualidade precisa estar presente no dia a dia. As cidades não
podem continuar sendo construídas
para os automóveis, enquanto os cidadãos perdem horas dentro dos
transportes coletivos para chegar ao
trabalho. A manutenção da política
de valorização do salário mínimo é
outra medida fundamental para que
os responsáveis pela produção de
toda a riqueza no mundo possam
viver com alguma diginidade e obter
avanços sociais significativos.
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Editoras

Notas

Saraiva de Ribeirão Preto
fecha unidade e trabalhadores
buscam apoio do sindicato
A unidade da editora Saraiva em
Ribeirão Preto anunciou aos seus
150 funcionários que encerrará
as suas operações na cidade até
o final de maio deste ano. Contrariando a conduta marqueteira
adotada pela empresa em alardear as suas expressivas conquistas
no mercado editorial, a notícia do
fechamento da unidade foi dada
sem muito barulho. O fato só chegou aos ouvidos da diretoria do
sindicato pelo pedido de socorro
que veio dos trabalhadores.
Em 15 de abril o SEEL esteve
presente no local, e as informações que colheu dos funcionários
expressam que há uma forte pressão e estímulo por parte da editora
Saraiva para que esses trabalhadores peçam demissão sem que ela
necessite agir. Acredita-se que
pelo menos 40 trabalhadores já
pediram as contas por não aguentarem o clima constrangedor. Para
não efetivar as dispensas, a empresa

Já pediu
demissão
hoje?!
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alega que fará a transferência dos
funcionários para as suas demais
unidades na região metropolitana
de São Paulo. Na filial de Ribeirão
Preto, que tem data marcada para
o fechamento, funciona o sistema
de ensino da editora Saraiva denominado “Ético”.
SEEL em ação
Ética é justamente o que o SEEL
quer encontrar neste processo. Para
tanto, logo após o ocorrido, acionou o seu departamento jurídico e
solicitou uma reunião com a direção da unidade a fim de resguardar
os direitos dos trabalhadores. No
encontro com a editora, o sindicato cobrou da empresa as condições que resguardariam os direitos
dos trabalhadores demitidos. Foi
fechado um acordo que garantiu
para os funcionários, a extensão
do vale alimentação e do convênio
médico por mais 4 meses após efetivada a demissão. Também
foi acertado o pagamento de
dois salários nominais para
cada funcionário.

Superação: Abril Educação
quer dividir os trabalhadores
nas decisões da PLR 2013
querem dividir os trabalhadores
de modo que uns recebam mais
e outros menos! é mesmo uma
superac,ão... de falta de respeito!

O cenário enfrentado pelos trabalhadores da Abril Educação, nas
últimas semanas para discutir o
Superação – modelo de pagamento
da PLR do grupo –, é motivo de vergonha para qualquer empresa que
se diga a favor da democracia e dos
preceitos éticos mínimos. Em boletim anterior, o sindicato esclareceu
que não defendia o acerto firmado
entre os representantes da comissão
dos funcionários e os gestores do
grupo porque a proposta dividia os
trabalhadores em faixas. Contudo,
diante da decisão da comissão dos
funcionários em fechar um acordo
com a empresa, o SEEL endossou a
vontade dos empregados na ocasião.
A partir daí deu-se início ao festival de boicotes contra os direitos
dos trabalhadores e, consequentemente, ao SEEL. A semana seguiu
com a realização de uma assembleia
sem que a direção do sindicato fosse informada e, tampouco, convidada para participar e opinar nas
decisões. A empresa acusa o sindicato de não ter ética, mas sonega os
números da meta que auxiliariam
os trabalhadores a conhecer o valor correto do recebimento da PLR.
Qual é a intenção da direção da
Abril Educação ao tentar confundir e dividir os seus trabalhadores?
O propósito do SEEL é muito claro:
conquistar para todos os funcionários o pagamento dos resultados
divididos em partes iguais e pelo
teto da proposta de 91%.

Em outra tentativa de limitar a
participação dos trabalhadores, a
empresa não divulgou adequadamente o processo de eleição dos
representantes da comissão dos
funcionários para discutir o Superação e restringe igualmente a
atuação do Sindicato nas decisões.
Seria esta a atitude esperada de
uma empresa que difunde o saber?
O que a Abril Educação pretende
mesmo é limitar a atividade sindical, deixando os seus funcionários
sem defesa legítima. E mais: quer
dividir os trabalhadores e, evidentemente, enfraquecer a luta. Mobilizados e atentos, os funcionários
fizeram circular um abaixo-assinado. A partir de então, a empresa
retomou a comunicação com a direção do sindicato e, pelo menos
verbalmente, aceitou a posição da
entidade de que nenhum trabalhador receberia valor inferior ao que
consta na Convenção Coletiva.
Após dias sem comunicação, nova
surpresa: os funcionários da Abril
Educação informaram ao SEEL
que a empresa efetuou o pagamento da PLR no início de maio,
demonstrando que houve mudança em seu posicionamento. Para o
pagamento, foi adotado o critério
de divisão percentual apresentado
à comissão de funcionários. Por
fim, o SEEL esclarece que não firmou o acordo por não concordar
com o conteúdo. Isso não significa
que a história chegou ao fim.

Idec diz que a multa por aumento
do consumo de água é ilegal
O Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec) afirma que é ilegal a cobrança de multa por aumento
do consumo de água na Região Metropolitana de São Paulo, anunciada pelo
governador Geraldo Alckmin (PSDB).
Devido ao baixo nível dos reservatórios
que abastecem a região – no dia 7 de
maio, o sistema Cantareira estava abaixo de 10% de sua capacidade –, Alckmin
anunciou no dia 21 de abril a implantação da multa de 30% e 35%, a partir de
maio, aos consumidores que elevarem
seu consumo de água acima da média.
Em nota divulgada no dia seguinte, o
Idec afirmou que não há “justa causa” e
que o governador precisa declarar oficialmente o racionamento para poder

sobretaxar os consumidores. O presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do
Brasil de São Paulo (OAB-SP), Marco
Antonio Araujo Junior, tem o mesmo
entendimento: “O tempo todo o governo diz que não há racionamento. Primeiramente, ele precisa declarar uma
situação crítica de escassez.” Segundo
o Idec, a multa opõem-se ao artigo 39
do Código de Defesa do Consumidor,
que considera o aumento do preço de
produtos ou serviços sem justa causa
uma prática abusiva. “Neste caso, não
está caracterizada a justa causa, já que
as medidas necessárias para evitar tal
situação não foram tomadas pelo governo”, diz a nota.

a água
some da
torneira e o
consumidor
ainda entra
pelo cano!

Marco Civil da
Internet agora é lei

1o Festival SEEL
de Futebol Society

A presidenta Dilma Rousseff sancionou no
dia 23 de abril o Marco Civil da Internet
durante a abertura do NET Mundial - encontro em São Paulo que reuniu cerca de 90
países, entre eles o criador da web, Tim Berners-Lee, que avaliou a iniciativa brasileira.
“É um exemplo fantástico o modo como
os governos podem proteger os direitos
dos cidadãos na internet”, afirmou. A sanção da presidenta ocorreu no dia seguinte
à aprovação do marco civil pelo Senado. A

A fim de promover a confraternização entre seus
associados o SEEL organizou o 1o Festival SEEL de
Futebol Society. Os jogos acontecerão no dia 24/05
na quadra G14 do Playball, que fica na Rua Nicholas
Boer, 66, Pompeia. A grande novidade é a participação das mulheres: a partida inicial será entre os times
femininos da Saraiva e da Moderna. Confira abaixo a
tabela dos jogos e compareça. A festa é sua!

Câmara já havia aprovado o texto no dia 25
de março. Para Rosane Bertotti, secretária
nacional de comunicação da CUT, o Marco
Civil é um forte instrumento de garantia da
liberdade na rede, pois garante que todos
os que queiram disseminar conteúdo pela
internet, consigam.

RT X PEARSON (1)
Horário: 11h00 às 11h50

Dia Nacional
do Livro Infantil
O dia 18 de abril foi a data escolhida para
marcar o Dia Nacional do Livro Infantil
pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, para homenagear o escritor brasileiro José Bento Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu
em 18 de abril de 1882 e é considerado o

SARAIVA X MODERNA
Horário: 10h00 às 10h50

SARAIVA-ANTÁRTICA X MODERNA
Horário: 12h00 às 12h50
ESCALA X SARAIVA-GUARULHOS
Horário: 13h00 às 13h50
criador da literatura infantil no Brasil. O
autor do Sítio do Picapau Amarelo criou
personagens e um universo que marcaram a literatura infantil brasileira.

SCIPIONE X PEARSON (2)
Horário: 14h00 às 14h50
COSAC-NAIFY X ÁTICA
Horário: 15h00 às 15h50
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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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