
Seca no sistema 
Cantareira

Por falta de planejamento do governo, usamos desde 
maio o controverso “volume morto”, água do fundo dos 

reservatórios. Página 3

Trabalhador 
brasileiro ganha 
mais proteção

Segundo o Departamento 
Intersindical de 
Assessoria Parlamentar 
(Diap), os governos 
Lula e Dilma trouxeram 
mais proteção para o 
trabalhador, juntamente 
com as ações das centrais 
sindicais. Página 4.
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Editorial Crise da água

Quando recebemos a  notícia de que o nosso atual grande ídolo 
do futebol, Neymar Júnior, estava fora do Mundial por ter quebra-
do uma das vértebras da coluna na partida em que a vitória sobre 
a Colômbia nos levou à semi� nal, tornou-se ainda mais evidente 
a carga e a pressão que recaem cotidianamente sobre os ombros 
dos meninos da seleção brasileira – trabalhadores da bola e do es-
porte, apenas.  Em artigo publicado em seu blog sob o título “Não 
chores por mim, seleção brasileira”, o juiz do trabalho, Jorge Luiz 
Souto Maior, traça um paralelo entre a expectativa de 200 milhões 
de brasileiros, e o assédio da mídia que recai sobre a seleção, entre 
a realidade de muitos outros trabalhadores anônimos, vítimas de 
metas sobre-humanas e do assédio moral no trabalho. 

Segundo o magistrado, “isso existe em todas as relações de traba-
lho. É uma estratégia de gestão de pessoal, que, por meio da impo-
sição de metas inatingíveis, tenta extrair dos trabalhadores a maior 
produção possível”. Não é diferente com os jogadores da seleção 
brasileira, na opinião de Souto, exceto que o grau de tensão con-
centrada é muito maior.  Eles são endeusados, cobrados, compara-
dos e, depois, descartados – tudo sob o peso da responsabilidade de 
que sua performance seja condicionante da solução dos problemas 
do país, sendo que nesta perspectiva o título é o único resultado 
aceitável. Diante disso, o abalo dos jogadores é mais do que com-
preensível. “Trata-se de um limite humano e não da falta de con-
dicionamento psicológico, como muitas vezes se coloca”. A capaci-
dade humana não suporta a tensão provocada por situações como 
essas. E por mais que a ideologia empresarial tente vender a ideia 
de que o funcionário deve saber lidar com as coações, a limitação 
sempre falará mais alto, impondo ao trabalhador uma retração do 
ritmo da atividade, seja por acometimento de uma doença, seja por 
uma total aversão ao motivo, que provoca, o contrário do pretendi-
do, desestímulo e desânimo, prejudicando o seu desempenho e, pa-
radoxalmente, aumentando a cobrança que quem trabalha faz de a 
si mesmo, gerando a perda da autoestima e, no extremo, a loucura.

No ambiente corporativo, o trabalhador que não corresponde às 
metas inatingíveis propostas pela empresa torna-se um elemento 
facilmente descartável e logo substituído. O oposto não ocorre com 
os jogadores da seleção em um campeonato curto como a Copa 
do Mundo porque o número é limitado. “Quando a pressão atin-
ge o craque do time, que é insubstituível, percebe-se claramente o 
quanto a estratégia de gestão é destrutiva, até porque não se fazem 
empresas e sociedade sem pessoas, sem tratamento humano, sem 
política de salubridade e sanidade”, encerra. Souto lembra que fu-
tebol é a alegria do povo, mas que vencer a copa não nos redime, já 
que  o povo brasileiro não está sob a dependência do Mundial para 
continuar a sua luta. Não mesmo!

Trabalhadores são 
falíveis. Os da seleção 
brasileira também

Departamento jurídico do 
SEEL orienta os associados a 
aguardarem a decisão do STJ 
e STF para mover ações sobre 
perdas do FGTS

São Paulo vive hoje uma das maiores crises de 
abastecimento hídrico de sua história. Desde o dia 
15 de maio, passamos a usar o controverso  “volu-
me morto”, aquele que � ca no fundo das represas, 
abaixo dos sistemas de captação dos reservatórios. 
O governador Geraldo Alckmin pediu ajuda aos 
meteorologistas para que jurassem de pés juntos 
a todos os paulistanos que estamos diante da pior 
seca enfrentada na cidade. De fato, os estudiosos do 
clima dizem que se trata de uma grande estiagem. 
Mas a crise climática não explica tudo. Ao contrário, 
expõe ainda mais a gravidade da falta de planeja-
mento do  setor, que é tão essencial à vida quanto o 
recurso hídrico. Em ano eleitoral, os tucanos acha-
ram melhor não falar em economia de água. 

No entanto, na prática, cerca de 8 milhões de 
pessoas vivem sob um racionamento, com o 
implemento do sistema de punição criado pelo 
PSDB para quem aumentar o consumo. Os 
bairros periféricos sofrem calados com o racio-
namento noturno de água, outros, passam por 
revezamento com água dia sim, dia não. Curiosa-

mente, há um comitê anticrise, formado pela Ana 
(Agência Nacional de Águas), o DAEE (Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica) e a SABESP 
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo), deu o alerta do esgotamento do siste-
ma Cantareira, mas nem assim o governo  foi ágil 
em apresentar um plano de racionamento para 
conter a crise. Para que então manter o comitê, 
ora pois? A cada mês que se passa o Sistema Can-
tareira atinge um novo recorde negativo. Junho 
foi o mês mais seco do principal manancial pau-
lista em 84 anos de medição.

Crise ignorada
O Sistema Cantareira é formado pelas represas 
dos rios Jaguari – Jacareí, Cachoeira, Atibainha, 
Paiva Castro e Águas Claras. Todas  estão com 
vazões críticas devido à estiagem. Dessas repre-
sas, seis brotam um volume de 31 metros cúbicos  
por segundo, que são destinados para o abasteci-
mento da Grande São Paulo, ininterruptamente, 
24 horas por dia. Outros 5 metros cúbicos vão 

para as 76 cidades que integram o Consórcio PCJ 
(rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí),  também de-
pendentes do Sistema Cantareira. Mesmo diante 
de um período atípico como este, com estiagem 
inclusive no verão, o governador de São Paulo 
manteve a retirada dos tradicionais 31metros 
cúbicos, quando deveria  ter adotado o raciona-
mento. O resultado é a falta de água em muitos 
municípios desde janeiro, pois em São Paulo toda 
a água que nasce do sistema Cantareira é usada 
para abastecer a cidade.

Em palestra dada à CUT-SP sobre a crise da 
água, o assessor da Federação Nacional dos Urba-
nitários (FNU) Edson Aparecido da  Silva, tam-
bém coordenador da Frente Nacional pelo Sane-
amento Ambiental, disse que o problema atual 
não é culpa do governo estadual, mas a falta de 
solução da crise é, sim, culpa do PSDB. Ele ainda 
apontou que o governo, nos mais de 20 anos, não 
transformou em projetos e ações práticas uma sé-
rie de estudos que mostravam alternativas para 
o atendimento da demanda. O especialista a� r-
ma, ainda, que nos últimos 10 anos os principais 
estudos de planejamento de aproveitamento dos 
recursos hídricos e abastecimento de água potá-
vel, realizados para a região metropolitana de São 
Paulo, como o plano da Bacia do Alto do Tietê, 
não foram cumpridos pelo governo.

Como os tucanos secaram a água 
do sistema Cantareira 

Jurídico

Desde que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) de-
clarou em março do ano 
passado que a TR (taxa re-
ferencial) não poderia ser-
vir para corrigir as  perdas 
in� acionárias de papéis 
emitidos pelo governo, 
abriu-se também um pre-
cedente para que muitos 
trabalhadores fossem estimulados 
a entrar com ações e processos in-
dividuais para pedir a revisão dos 
saldos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) – que 
também possui saldo corrigido 
pela TR. Em nota à imprensa, a 
Caixa Econômica Federal infor-
mou que defende o reajuste atual e que recorrerá de qualquer decisão 
contrária à correção do saldo pela TR.

Para tentar conter uma avalanche de recursos em todas as instâncias 
judiciais, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves 
atendeu ao pedido da Caixa Econômica e suspendeu, temporariamente, 
todas as ações judiciais que pedem as correção de saldos do FGTS por ín-
dices diferentes da TR (taxa referencial). Com isso, o STJ quer padronizar 
o entendimento judicial sobre o tema e julgar a constitucionalidade da 
matéria. Trocando em miúdos, antes que o STJ dê o seu parecer sobre a 
questão, não há nenhuma garantia de que esses trabalhadores sejam bem 
sucedidos com suas ações.

Com base nesses precedentes judiciais, o Departamento Jurídico do 
SEEL orienta os seus associados a aguardarem a decisão dos tribunais 
para veri� car se o resultado será favorável ao trabalhador. Em caso po-
sitivo, haverá o respaldo jurídico para que seja feito o ingresso com uma 
ação – preferencialmente coletiva – que peça a revisão dessas perdas, e o 
SEEL certamente o fará. É possível entrar na justiça e pedir essa correção 
até 30 anos depois do fato que gerou a reclamação – 1999, neste caso. Se 
você tiver alguma dúvida sobre a correção do FGTS, entre em contato 
com o nosso Departamento Jurídico por telefone, e-mail ou  se, preferir, 
pessoalmente na sede do SEEL.
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QUADRO DE LEIS DE DILMA E DE LULA PARA OS TRABALHADORES DO SETOR PRIVADO

Legislação

Mais proteção para 
o trabalhador

Embora não tendo recebido pessoal-
mente o movimento sindical com a 
mesma frequência de seu antecessor, 
a presidenta Dilma contribuiu forte-
mente para a melhoria da qualidade de 
vida do trabalhador brasileiro nos últi-
mos três anos e cinco meses. Os avan-
ços em sua gestão são inquestionáveis. 
As iniciativas políticas e opções gover-
namentais nos campos econômico e 
político, apesar da crise internacional, 
priorizaram a geração de emprego e 
renda do trabalhador, a partir do for-
talecimento do mercado interno, da 
recuperação do Estado como indutor 
do desenvolvimento e das legislações 
trabalhista e previdenciária.

O diálogo com o movimento sindi-
cal, que � cou a cargo da Secretaria-
-Geral da Presidência, do Ministério 
do Trabalho e Emprego e do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (CDES), resultou em políticas pú-
blicas em benefício dos assalariados e 
na proteção social do trabalhador. Nos 

temas gerais, as políticas públicas con-
tribuíram para a redução da pobreza, 
o aumento do emprego e da renda, o 
crescimento das oportunidades educa-
cionais e a recuperação da autoestima 
dos trabalhadores, que voltaram a so-
nhar com a ascensão social.

Em relação aos direitos trabalhistas, 
sindicais e previdenciários, os avanços 
são igualmente inegáveis. De janeiro 
de 2011 a maio de 2014, foram trans-
formadas em normas jurídicas pelo 
menos quatorze proposições, seja re-
cuperando direitos suprimidos nos go-
vernos anteriores ao presidente Lula, 
seja acrescentando novos, enquanto 
no governo Lula foram nove normas 
legais. A vontade política do governo, 
combinada com a unidade de ação 
das centrais sindicais, trouxe proteção 
para os operários, materializada em 
normas ou atos legais de iniciativa do 
presidente Lula e da presidenta Dilma, 
ou por eles sancionados. Veja no qua-
dro comparativo a seguir:

A vontade política do governo, combinada 
com a unidade de ação das centrais sindicais, 
trouxe proteção para os trabalhadores, 
materializada em normas ou atos legais de 
iniciativa do presidente Lula e da presidenta 
Dilma ou por eles sancionados.

Dilma Lula

Lei 12.551/11, que reconhece o Teletrabalho, ou 
trabalho a distância.

Lei 10.666/03, que dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao cooperado de 
cooperativa de trabalho ou de produção e cria o Fator Acidentário de Prevenção (FAP).

Lei 12.513/11, que amplia a formação pro� ssional do 
trabalhador por meio do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec).

Lei 11.430/06, que garante, além do reajuste, aumento real dos benefícios 
previdenciários pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 2006.

Lei 12.506/11, que amplia o aviso prévio de trinta para 
até noventa dias.

Lei 11.603/07, que altera a Lei  10.101, de 19 de dezembro de 2000, regulamentando 
o trabalho aos domingos para os comerciários.

Lei 12.469/11, que determina a correção anual da tabela 
do Imposto de Renda Pessoa Física até 2014, e a MP 644, 
que atualizou o valor para 2015.

Lei 11.648/08, que dispõe sobre o reconhecimento formal e a legalização das 
centrais sindicais.

Lei 12.440/11, que cria a Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista.

Lei 11.738/08, que institui o piso salarial pro� ssional nacional para os pro� ssionais do 
magistério público da educação básica.

Lei 12.382/11, que institui a política de aumento real 
para o salário mínimo até 2015.

Lei 11.770/08, que cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da 
licença-maternidade de quatro para seis meses, mediante concessão de incentivo � scal 
às empresas que aderirem ao programa e ampliarem o benefício, e altera a Lei 8.212, de 
254 de julho de 1991.

Lei 12.470/11, que  institui o sistema de inclusão 
previdenciária para os trabalhadores de baixa renda.

Lei 12.353/10, que assegura a participação dos empregados nos conselhos de 
administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias 
e controladas e demais empresas que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto.

Lei 12.761/12, que institui o Programa de Cultura do 
Trabalhador e cria o Vale-Cultura.

Lei 11.948/09, que veda empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) a empresas que tenham prática de assédio moral.

Lei 12.740/12, que institui o adicional de periculosidade 
para os vigilantes.

Emenda Constitucional 47/05, que dispõe sobre o sistema especial de inclusão 
previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria 
que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, 
desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios 
de valor igual a um salário-mínimo.

Lei 12.832/13, que isenta do imposto de renda até o 
limite de R$ 6 mil reais a participação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados.

Lei 12.865/13, que permite aos taxistas transferir para 
seus dependentes a outorga da licença.

Emenda à Constituição 72, que estende aos empregados 
domésticos os mesmos direitos dos trabalhadores 
urbanos.

Lei Complementar 142/13, que trata da aposentadoria 
da pessoa com de� ciência.

Emenda à Constituição 81/14, que expropria propriedade 
urbanas e rurais nas quais sejam encontrados trabalho 
escravo ou análogo ou o cultivo de maconha.

Fonte: Diap
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Coluna NEPPHO

Uma mosca caiu num copo de vidro 
com leite até quase à borda. Assusta-
da, ela olhou através do vidro e viu o 
mundo para onde desejava voltar. En-
tão, começou a bater as asas, algo que 
ela estava acostumada e sabia fazer. 
Porém, quanto mais se debatia na su-

perfície do leite, tentando ultrapassar a barreira do vi-
dro à sua frente, mais cansada e desesperada ela � cava 
por não conseguir sair daquela situação.

Sempre olhando para fora, continuava a voar, agi-
tando o leite e tentando escapar. Seu esforço foi tanto 
que transformou o leite em nata, di� cultando ainda 
mais os seus movimentos. A� ita, continuou a se deba-
ter até que o leite adquiriu a consistência de manteiga, 
na qual nossa personagem � cou presa e morreu parali-
sada pela armadilha que criara para si mesma.

Bem, qual foi o erro que a mosca da história come-
teu? Olhou numa só direção, através da transparência 
do vidro, para o mundo que tanto desejava. Deixou de 
olhar para cima, para a boca do copo, larga e totalmen-
te livre, pela qual poderia escapar da prisão em que 
caíra e alcançar seu objetivo, que era voar pelo mundo 
existente além e fora do copo de leite.

Ao traçarmos um paralelo com as nossas vidas, é pos-
sível notar que existem casos em que nos vemos num 
beco sem saída. Por mais que nos esforcemos, parece 
que nada dá certo e não encontramos respostas para 
determinados problemas. Ficamos física e emocional-
mente exaustos e não conseguimos encontrar as solu-
ções que ansiosamente buscamos.

Boa parte das nossas angústias decorre da di� culda-
de que temos em ver as coisas de maneira diferente da-
quela a que estamos habituados, o que nos permitiria 
encontrar saídas acima e além das formas rotineiras de 
pensar e agir. Para isso a terapia é de grande valia, por-
que durante este processo você e o terapeuta analisarão 
a situação de sua vida sob vários ângulos e outros as-
pectos, re-direcionando o olhar e buscando saídas que 
di� cilmente seriam encontradas de outro modo.

Re-direcionar o olhar
Lettyce Mohriak é psicóloga clínica e hospitalar, 
integrante do NEPPHO

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 pro� ssionais altamente quali� cados e com 
larga experiência.
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Senado aprova adicional de 
periculosidade aos motoboys
O Senado Federal aprovou no dia 28 de 
maio o projeto de lei que considera peri-
gosa a atividade de quem trabalha com 
motocicleta e garante adicional de 30% 
sobre o salário para esses pro� ssionais. 
O texto ainda aguarda a sanção da pre-
sidenta Dilma Rousse� . De autoria do 
senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), o 
projeto inclui o trabalho em motoci-
cleta entre as atividades considera-
das perigosas pela Consolidação 
das Leis dos Trabalho (CLT). 
Entre os contemplados estão 
o mototaxista, o motoboy e 
os demais pro� ssionais cujas 
atividades trabalhistas sejam 
desempenhadas com o uso 
de motos.

Sem-terra marcham para entregar pauta à presidenta
Após caminhar mais de 500 quilômetros (km), partindo da cidade de Assis no dia 8 de 
junho, cerca de 300 sem-terra, da Frente Nacional de Luta (FNL), chegaram no dia 3 de 
julho à capital paulista. Quando alcançaram o Largo da Batata, zona oeste paulistana, 
eles foram acolhidos por cerca de 200 integrantes, segundo a  estimativa da Polícia Mi-
litar, do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). O grupo saiu em caminhada 
por volta das 11h30 para o escritório da Presidência da República, na Avenida Paulista, 
onde protocolaram um pedido de audiência com a presidenta Dilma Rousse�  e entrega-
ram a pauta de reivindicações.

São Paulo recebeu 347 mil turistas na Copa
De acordo com a Agência Brasil, até o início de julho a cidade de São Paulo recebeu 
347 mil turistas que vieram para a Copa do Mundo, informa a Empresa Municipal de 
Turismo e Eventos (SPTuris). Segundo levantamento da SPTuris, cerca de 121 mil (35% 
do total) são estrangeiros – argentinos são a maioria (31,7%), seguidos por chilenos 
(17,8%), uruguaios (8%) e colombianos (5%). Entre os turistas nacionais, a maior parte 
(78,4%) veio do interior do Estado. Esse número de visitantes ainda pode aumentar e 
chegar perto de 500 mil até o � m do Mundial; o impacto econômico deve passar de R$ 
1 bilhão, já que uma pesquisa feita  de 12 a 30 de junho, com 5.332 pessoas, indicou que 
os visitantes estrangeiros gastam, em média, R$ 4,8 mil, e os brasileiros, R$ 2,2 mil. Os 
turistas internacionais � cam, em média, 8,2 dias na cidade e os nacionais, 4,4 dias.

FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty
A tradicional festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) acontecerá neste ano entre 
os dias 30/7 a 3/8 devido à realização da Copa do Mundo. Neste ano o homenageado 
será o escritor Millôr Fernandes. Dramaturgo, editor, tradutor e artista grá� co, de notá-
vel produção literária, Millôr, o mestre do humor – que faleceu em 2012 aos 88 anos –, 
circulou por várias áreas do conhecimento, com trabalhos diversos como a tradução de 
obras de Shakespeare, o cartum, o jornalismo e o o haicai, entre outras áreas da arte em 
que promoveu a integração.

NotasRedes sociais

Narcisos digitais
O modismo que se tornou popular em todo o mundo

Se você nunca virou o próprio celular para tirar 
uma foto de si mesmo, certamente o fará em bre-
ve. A moda sel� e está nas redes. Na primeira fase 
da Copa do Mundo, por exemplo, foram compar-
tilhadas mais de 30 milhões de fotos. O número 
demonstra o quanto o hábito de fazer um autor-
retrato para postar nas redes sociais está popular 
e arrebanha cada vez mais adeptos pelo mundo. 
O sel� e - uma fotogra� a feita por uma pessoa de 
si mesma, normalmente com um smartphone ou 
uma webcam – virou mania entre famosos, anô-
nimos, adultos e até crianças que buscam a me-
lhor imagem de si mesmo. Eleita a palavra do ano 
pelo Dicionário Oxford, a onda sel� e, segundo o 
jornal USA Today, captura o momento atual de 
obsessão pelas mídias sociais.

Como todo modismo, a nova mania também 
está na mira dos críticos. Intelectuais e acadêmi-
cos associam os autorretratos digitais ao narci-
sismo – um conceito da psicanálise que de� ne o 
indivíduo que admira exageradamente a própria 
imagem. Para o psicólogo e professor da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie Aurélio Melo, o 
sel� e é um exemplo de sociedade do espetáculo 
e do narcisismo atual. “Se Narciso tivesse celular, 
teria se fotografado e postado nas redes sociais” 
diz. De acordo com Melo, é preciso ter cautela 
com este tipo de exposição, pois pode acarretar 
problemas, principalmente se a pessoa possuir 
baixa autoestima, for dependente da aprovação 
de outras pessoas ou se preocupar demais com 
a imagem. A nutricionista Marina Melo Romão, 
34, é uma narcisista confessa, mesmo estando 
fora da faixa etária dos sel� emaníacos. “Adoro 
fazer os sel� es, postar e conferir o resultado no 
Facebook depois”.

O instituto americano Pew Internet Research 
divulgou um estudo realizado com adolescentes 
americanos no qual revelou que os auto-retratos 
são, na maioria, produzidos por jovens com ida-
des entre 13 e 24 anos. A psicóloga do Centro de 

Referência em Medicina da Unimed Paulistana 
Fabiana Diniz explica que é exatamente nes-
ta faixa etária que ocorre o culto ao narcisismo. 
“A onda  traz popularidade, admiração e apro-
vação do fotografado perante amigos, parentes 
e colegas”, explica. Já a professora e doutora de 
psicologia da PUC-SP, Maria Cecília Roth, vê a 
autoimagem apenas como mais um modo de re-
lacionamento entre os jovens, possibilitado pelo 
desenvolvimento da tecnologia e do barateamen-
to dos equipamentos. Para ela, esta exposição ge-
rada pela onda sel� e pode não ser tão ruim, pelo 
fato de as pessoas trocarem elogios entre si.
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A higiene bucal não é apenas uma questão estética, já que muitos problemas de 
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DEPODON

Pisos Subsídio
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4 a 6 (de R$ 3.207,49 a R$ 4.811,24) ...50%
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