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SEEL - Presidente: José Joni-
sete de Oliveira. Vice-Presidente: 
Daniel Paulo F. Lima. Diretor-
-Tesoureiro: Douglas Cerqueira. 
Secretário Geral: Márcio José de 
Carvalho. Secretário de Formação, 
e Comunicação: Rogério Chaves. 
Secretário de Sindicalização: José 
de Arimar A. de Souza. Secretário 
de Saúde e Meio Ambiente: Ma-
noel Severino S. Filho. Secretário 
de Cultura, Esporte e Lazer: Le-
andro Júlio R. Dias. Suplentes da 
Diretoria: Renata Alves P. Santos, 
Alex Rodrigo Freire, Julio César de 
S. Bellini, José Canário da Silva, El-
vis Nascimento da Rocha, Anísio 
Alves dos Santos, Ricardo Xavier 
Nogueira, Roberto Marques dos 
Santos. Diretores de Base: Neri 
Emilio Stern. Conselho Fiscal: 
Martha Lúcia M. Sanches, Edival 
Andrade de Oliveira.

Não é de hoje - desde a colonização, dizem as boas línguas - que as elites dominantes do Brasil impedem 
o povo e suas representações diretas de avançar, evoluir social, política e economicamente na socieda-

de, para que o povo possa, ao menos, ganhar algumas partidas do grande jogo.
Os/as trabalhadores/as e seus sindicatos continuam sob fogo cerrado, mas seguimos protestando para não 

sofrer perda de direitos.
Reelegemos Dilma Rousseff  (PT) e o governo, numa posição defensiva, empoderou Joaquim Levy, Minis-

tro da Fazenda. O futuro breve nos dirá se esta tática foi correta, mas os sinais do ajuste fiscal proposto pelo 
ministro não agradaram os/as trabalhadores/as de Norte a Sul do país.

Essa conta do ajuste deveria ser paga por quem sempre ganhou mais e muito: a classe dos ricos e milionários 
que sonegam descaradamente e reclamam por conviver com pobres na universidade ou nos aeroportos.

Continuamos perdendo a batalha no campo da política também no Congresso, capitaneado por Eduardo 
Cunha (PMDB) com suas maluquices (i)morais e compromissos privados questionáveis.

Mas a vida segue. Estamos atentos lá e aqui! No segmento editorial, a palavra reestruturação não sai de 
moda e o monopólio se avista na linha do horizonte.

Player importante da economia mundial, no segmento também se faz concentração. Por fim, esperamos que 
os/as leitores/as curtam esta nova edição de O Original. Vão perceber que estamos de cara nova!

A diretoria

Trabalhadores
e sindicatos continuam sob fogo cerrado

Editorial Expediente

Confira abaixo como foi a recente Rodada de Negociações do SEEL com diversas editoras na 
defesa dos interesses de nossa categoria. São casos que nos chegam por meio de denúncias 
dos próprios trabalhadores, pelos diversos canais do sindicato, ou levadas diretamente aos di-
retores do SEEL:

Esfera: o Sindicato conquistou um acordo em que definiu o  parcelamento da rescisão dos contratos, já que a em-
presa está encerrando suas atividades.

Pearson: As negociações do Banco de Horas e da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) continuam. Na 
próxima edição do Original, teremos novidades.

Aymará: Conquistamos todos os direitos que os trabalhadores da empresa reivindicavam, inclusive a PLR que 
estava atrasada.

GEN: O SEEL segue em negociação com a empresa para garantir o pagamento da PLR.

Quadrante: A empresa não queria garantir o pagamento do Vale Alimentação. Mas a luta teve efeito e o acerto foi 
realizado.

Libreria: A empresa segue exitando em acertar o Vale Alimentação de forma devida. O atraso do pagamento 
continua, e as negociasções também.

Sampa: Os dirigentes da empresa não compareceram ao DRT, e segue o problema da falta de pagamento da 
PLR. Seguimos articulados para reverter este quadro.

Revista dos Tribunais: A empresa reajustou o Vale Refeição em 15% para compensar a ausência de atualiza-
ção do valor do VR em 7,85% que deveria ter sido feita em setembro de 2014.

Saraiva: A força da mobilização dos trabalhadores fez efeito. A empresa pagou o retroativo do piso da categoria 
de abril; neste mês de junho, acertou a diferença do valor da PLR e reembolsou o pagamento do dia parado em abril, 
quando os trabalhadores apoiram o Dia Nacional de Paralisação.

Escala: Até agora a editora não pagou a PLR a seus funcionários.

SEEL em luta!

Editorial
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A crise econômica vivida 
atualmente no Brasil 
nasceu ainda em 2012, 

quando os grandes empresários 
se deram conta de que a única 
maneira de derrotar Dilma Rous-
seff seria esfriar a economia. A 
avaliação é de Milton Pomar que 
faz um alerta: “quando o desem-
prego passar dos 10%, vai ser um 
deus nos acuda”. Para ele, apenas a 
organização do trabalhador aliado 
ao fortalecimento dos sindicatos 
de luta podem fazer frente ao pa-
tronado, que já conta com a mídia, 
o poder econômico e o Judiciário.

Pomar destaca a necessida-
de dos sindicatos se prepararem 
para esta batalha investindo na 
formação política de seus qua-
dros, o que muitas vezes, é tido 
como algo menos importante. O 
Original conversou com o inte-
lectual sobre o delicado momen-
to vivido no país, que exige de 
nós foco, força e disposição para 
a luta.

Milton Pomar sabe bem do que 
fala. Geógrafo, militante do PT, 
residente em Florianópolis, Santa 
Catarina, foi trabalhador do seg-
mento editorial, com passagem 
por redações de revistas da Editora 
Abril e outras editoras e distri-
buidora de livros. É formador de 
dirigentes sindicais cutistas des-
de a década de 1980. Colaborou 
com um número expressivo de 
campanhas eleitorais petistas em 
várias cidades do país; foi secre-
tário de desenvolvimento econô-
mico de Chapecó (SC) durante a 
gestão do petista, José Fritsch. É 
pesquisador e especialista em um 
tema atual, a China, onde morou. 
É editor da revista Negócios com o 
Brasil, em mandarim, publicada e 
distribuída no país. Pai de três fi-
lhos e duas filhas, avô de um neto 

e duas netas.

Confira a entrevista:

Original – Depois de 13 anos 
de governo Lula e Dilma, na sua 
opinião e vivência, o que mu-
dou no movimento sindical e no 
perfil dos sindicalistas que você 
acompanhou por meio dos cur-
sos que ministra país afora?

Milton Pomar – Mudou mui-
to pouco, infelizmente. Princi-
palmente porque na maioria dos 
casos os sindicalistas são os mes-
mos: mesmos discursos, mesmas 
práticas, mesmas ideias. Aparen-
temente, estão mais informados, 
em decorrência da maior facilida-
de de se obter informações, e sin-
tonizados com os novos tempos, 
em vocabulário e no que se refere 
às mudanças comportamentais 
ocorridas. Diria que na verdade 
estão mais “politicamente corre-
tos”, ou seja, adequaram-se para 
sobreviver melhor.

Original – Pela sua percep-
ção, o movimento sindical está 
preparado para a crise econô-
mica que se abateu em 2015 no 
Brasil?

Milton Pomar – Não, não 
está. A gravidade da crise que se 
avizinha é muito maior do que se 
imagina, porque ela foi gestada a 
partir do final de 2012, quando 
os grandes empresários se deram 
conta de que a única maneira de 
derrotar Dilma seria esfriando a 
economia brasileira. Com isso, 
iniciaram um movimento com 
esse objetivo, com resultados vi-
síveis em 2014, quando parte 
significativa da economia parou. 
Quando o desemprego passar dos 

10%, vai ser um deus nos acuda. 
Muitos sindicatos estão mal fi-
nanceiramente e, conforme au-
mentar o desemprego, estarão 
mais frágeis e não irão conseguir 
pressionar por mais reajustes sa-
lariais para as categorias que re-
presentam.

Original – Os sindicatos 
patronais investem permanen-
temente na formação de seus 
quadros e na criação de instru-
mentos e institutos que buscam 
preservar seus interesses. O que 
falta para os sindicatos comba-
tivos e as esquerdas fazerem o 
mesmo? Por que não apostam 
tanto mais no aumento da cons-
ciência, emancipação e luta de 
classes?

Milton Pomar – Há uma ló-
gica dominante de que a prática 
é soberana. A sistematização das 
práticas e a reprodução daquelas 
bem-sucedidas, através da for-
mação política, é vista como algo 
menor. Já ouvi lideranças se re-
ferirem com desdém aos intelec-
tuais e ao seu trabalho, revelan-
do assim uma ignorância muito 
grande e perigosa. A exceção que 
temos no Brasil é o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), que investe sempre 
e cada vez mais para formar seus 
quadros, inclusive através do en-
sino formal, graduação, mestrado, 
etc. O que falta é começar, tomar 
gosto e não parar mais, sempre 
melhorando e ampliando.

Original – Qual seu recado 
para o trabalhador e trabalha-
dora que não participa da vida 
do seu sindicato?

Milton Pomar – Todos nós 
precisamos de proteção. Quanto 
mais, melhor. E vamos precisar 
disso cada vez mais porque as 
empresas estão cada vez maiores, 
mais fortes, mais internacionais, 
e portanto, muito mais experien-
tes em lucrar. E mais lucro para a 
empresa é igual a menos salário 
e benefícios para trabalhadores e 
trabalhadoras. As empresas têm 
proteção de advogados, mídia, 
governos, Judiciário, dos seus sin-
dicatos, federações e confedera-
ções. Meu sindicato pode não ser 
muito forte, mas é melhor com ele 
do que sem ele.

Formação Política e Organização do
trabalhador: é disso que a luta sindical
precisa para avançar

Foto: Nira Pomar

Entrevista
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Milhares de trabalha-
dores e trabalhado-
ras ocuparam o Vale 

do Anhangabaú, centro da capital 
paulista, para defender seus direi-
tos e lutar contra a ofensiva da di-
reita e do patronato, personificado 
pelo PL 4330 que amplia a terceiri-
zação e precariza ainda mais a reali-
dade da classe trabalhadora. Assim 
foi o 1º de maio de luta realizado 
por três centrais sindicais (CUT, 
CTB, Intersindical CCT), federa-
ções e sindicatos de várias catego-
rias e organizações diversas de mo-
vimentos populares (MST, MTST, 
CMP, Conen, Levante Popular da 
Juventude, Consulta Popular, entre 
outras).

 O SEEL esteve lá, participando 
e defendendo nossa categoria. Pela 
primeira vez, levamos uma faixa 
com nossa principal bandeira no 1º 
de maio: Precarização NÃO! Não 
podemos permitir o retrocesso nas 
conquistas e direitos que são resul-
tados de tantos anos de luta.

O avanço da agenda conserva-
dora foi muito combatida durante 
a mobilização. Além do PL 4330, 
as Medidas Provisórias 664 e 665, 
que determinam novas regras para 
o recebimento de benefícios previ-
denciários como o abono salarial, 
o seguro desemprego e o auxílio 
doença também foram duramente 
criticadas.

A massiva participação de tra-
balhadores de todas as idades com-
provou a disposição para a luta e o 
fortalecimento da visão política do 
proletariado em torno de seus di-
reitos. A percepção da importância 
da união e da mobilização se apro-
fundou. Afinal, a direita está cada 
vez mais determinada a fazer com 
que o país volte atrás na conquista 
dos direitos sociais.

Na avaliação de Douglas Cer-
queira, tesoureiro do SEEL, o 1º 
de Maio de 2015 foi bom, mas dife-

rente dos outros anos em que as ban-
deiras de luta eram a ampliação e a 
consolidação de direitos, em 2015, 
a mobilização foi para não perder 
os direitos conquistados. “Em to-
das as intervenções do ato político 
do 1º de maio do Anhangabaú, os 
assuntos que dominaram  as dis-
cussões foram a PL 4330 (como 
não poderia deixar de ser); a trucu-
lência na qual foram submetidos os 
professores do Paraná pela não ne-
gociação do governo Beto Richa e 
a negativa do governo Geraldo Al-
ckmin em negociar com os profes-
sores aqui em São Paulo. Ou seja, 
a luta pela permanência de direitos 
que já existem”, afirmou Douglas.

Precisamos
resistir e preparar 
o contra-ataque. 
Hoje só temos 

uma alternativa, 
que é a rua

“Precisamos resistir e preparar 
o contra-ataque. Hoje só temos 
uma alternativa, que é a rua. Há 
um ódio muito grande de classes 
sendo destilado. Temos de res-
ponder com ação e politização. A 
burguesia nos lembra todos os dias 
que existe luta de classes. Os meios 
de comunicação buscam formar 
consensos na sociedade: a ideia 
da redução da maioridade penal, 
do impeachment, do estigma dos 
movimentos sociais”, afirmou Gil-
mar Mauro da coordenação nacio-
nal do MST para quem o governo 
cometeu “um erro gravíssimo” ao 
editar as MPs 664 e 665, no final de 
2014, sem conversar com os movi-
mentos sociais.

O secretário geral do SEEL, 
Marcio José de Carvalho demons-
tra cautela e atenção para esta con-

juntura. “Os discursos políticos es-
tão bem afiados. Mas é preciso ter 
foco e direcionar o discurso para 
que tenhamos sucesso. Acho que 
os atos daqui por diante devem ser 
maiores, para causar mais impacto 
e consiguir atingir os objetivos co-
muns, como derrubar a PL 4330. 
E, se possível, que as outras cen-
trais também façam isto, unifican-
do as forças. Se mantivermos atos 
descentralizados com pouca gente 
não causaremos impacto algum, 
fazendo com que a grande mídia, 
tendenciosa, enfraqueça qualquer 

ato que seja”, acredita Márcio.
O ex-presidente Lula também 

participou do 1º de maio de luta e 
criticou a redução da maioridade 
penal, lembrando as desigualdades 
históricas de acesso à educação da 
juventude pobre do país, a princi-
pal população atingida pela even-
tual aprovação da lei. Lula também 
foi contundente nas críticas ao PL 
4330, que depois de 11 anos para-
do no Congresso Nacional foi re-
tomado com urgência e aprovado 
em tempo recorde, em uma clara 
manobra em defesa do patronato, 

Mobilização e luta em defesa dos direitos
Destaque
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organizada por Eduardo Cunha. 
Em sua fala, o ex-presidente citou 
um estudo do Dieese, encomenda-
do pela CUT, que apresenta dados 
estarrecedores sobre a realidade do 
trabalhador terceirizado que tra-
balha, em média, três horas a mais 
por semana, o que representa 800 
mil postos de trabalho a menos no 
país. A remuneração do terceiri-
zado é também 24,7% menor do 
que um trabalhador contratado 
diretamente. Isso significa que o 
empresário pode contratar qua-
tro pessoas ao custo de três. Os 

Mobilização e luta em defesa dos direitos

terceirizados também estão mais 
expostos a acidentes de trabalho: 
a cada 10 ocorrências desta natu-
reza, 8 são em terceirizados. No 
setor elétrico, por exemplo, das 79 
mortes, 61 foram em trabalhadores 
precarizados. “Eu queria apresen-
tar estes dados para que a imprensa 
publique estes números e saiba o 
porquê da luta do movimento sin-
dical contra a terceirização. Luta 
esta que irá se intensificar daqui 
para frente”, destacou Lula que rei-
terou seu apoio à derrubada do PL 
4330 para garantir os direitos con-

quistados pela classe trabalhadora.
Para Neri Emílio Stein, dire-

tor de base do SEEL e dirigente 
da Federação dos Trabalhadores 
em Difusão Cultural e Artística 
do Estado de São Paulo, a parti-
cipação de Lula no 1º de maio fez 
diferença, pois incentivou a mili-
tância e os movimentos sociais. A 
repercussão de seu discurso quali-
ficou o debate político o que, com 
certeza irá reverberar na conti-
nuidade das mobilizações. “A fala 
do ex-presidente Lula foi como a 
quebra de um jejum: ele precisava 
se colocar mais duramente sobre 
tudo o que está acontecendo”, 
acredita Neri.

Temos de
 responder com 

ação e
 politização 

Na mobilização contra a volta 
ao Brasil colonial e escravocrata 
e, por nenhum direito a menos, 
novas manifestações da classe tra-
balhadora foram e ainda estão sen-
do organizadas. Na semana de 11 
a 15 de maio, dirigentes e militan-
tes da CUT estiveram em Brasília 
pressionando senadores, em seus 

gabinetes, nas galerias do Senado 
e até mesmo nos aeroportos, para 
exigir que eles, enquanto represen-
tantes da população, se coloquem 
contra as MPs 665 e 664 e o PL 
4330. Ainda em maio, no dia 29, 
as centrais sindicais realizaram um 
dia de paralisação. Estivemos na 
rua novamente para dizer NÃO ao 
retrocesso, NÃO à terceirização e 
em defesa da dignidade dos traba-
lhadores deste país. (Leia matéria 
na página 8)

“Espero que a luta se intensi-
fique mais e que as Centrais Sin-
dicais, movimentos populares, 
sindicatos, trabalhadores de uma 
maneira geral, criem uma unidade, 
um consenso, contra o retrocesso 
das conquistas e direitos obtidos 
com tanto esforço ao longo desses 
anos”, defendeu Douglas Cerquei-
ra, tesoureiro do SEEL.

Neri é otimista. “Teremos uma 
vitória. Se não a derrubada do PL 
4330, seu engavetamento. O SEEL 
se envolveu com muita força e 
muita garra nesta briga. Um belo 
exemplo. E vamos vencer”.

Fotos: Daniel Paulo/ SEEL

Destaque
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Nem sempre nos damos 
conta, mas em nossas 
vidas passamos por situa-

ções de crise que geram novas opor-
tunidades.
E isto desde que nascemos! 
Quando um bebê nasce sai de 
um ambiente conhecido e equili-
brado onde suas necessidades são 
supridas, passando para um meio 
externo que exigirá que se manifeste, 
demonstrando de alguma forma o 
que precisa. É só ver o quanto um 
bebê chora para ter suas carências 
satisfeitas.

A partir daí, e por toda a vida, 
passamos, de forma pontual ou 
em épocas estabelecidas, por mo-
mentos onde teremos que sair de 
nossa zona de conforto enfrentan-
do lugares, pessoas, circunstâncias 

e condições desconhecidas que 
poderão causar mais ou menos 
insegurança, dependendo de nossa 
história de vida. Um exemplo é  
quando uma criança entra na pri-
meira escolinha: algumas choram 
com medo de entrar, e outras 
entram sem dar a menor importân-
cia para o coração partido da mãe, 
esta sim provavelmente aos pran-
tos no portão (Penso que todos nós 
conhecemos um pouco dessas histó-
rias, não é?...).
Já na adolescência, a necessidade 
de se fazer escolhas e arcar com 
as conseqüências delas, aliada a 

pressão social e individual da pas-
sagem da infância à vida adulta, 
causa medo e ansiedade sobre o 
que fazer, como a opção por esta 
ou aquela profissão, a entrada num 
curso técnico ou faculdade; dei-
xando-nos inseguros sobre  qual 
a alternativa mais acertada, qual 
a perspectiva de sucesso e outras 
questões, para as quais não temos 
respostas totalmente seguras no 
momento da decisão.
A incerteza passa a ser, então, parte 
do nosso processo de vida, sendo 
estímulo para a busca de novos 
horizontes para uns, e condição 
paralisante para outros; dependendo 
da nossa história pregressa de êxi-
tos e estímulos, ou de fracassos e 
desesperanças.
E a vida continua... e nossos laços 
sociais e afetivos tendem a se am-
pliar. Ao começarmos  a trabalhar 
temos o círculo de amigos do tra-
balho; ao casarmos, ganhamos no-
vos laços familiares e, com o sur-
gimento dos filhos, criamos nossa 
própria família. Assim, sempre 
podemos criamos novos círculos 
de amizade e relações sociais.
Mas a vida não é feita só de ganhos; 
ela inclui perdas também. Porém 

Crise e oportunidade

A higiene bucal não é apenas uma questão estética, já que muitos pro-
blemas 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.

DEPODON

Prevenção/Periodontia/Dentística
Valor do piso referencial: R$ 1.000,00

ao enfrentarmos as crises e desa-
fios impostos pelas circunstâncias, 
sejam eles quais forem, ampliamos 
nossos conhecimentos e experiên-
cia, e saímos das dificuldades forta-
lecidos e encorajados. 
Além disso,  ao cuidarmos de nos-
sos relacionamentos familiares e 
sociais facilitamos o estabeleci-
mento de um ambiente acolhedor 
e amoroso, para que em eventu-
ais revezes e aflições tenhamos o 
amparo e a sensação de pertenci-
mento que nos ajudará nas horas 
de incertezas e inseguranças, não 
deixando que o sentimento de 
abandono e solidão nos paralise na 
busca de soluções.
Como vemos, situações novas e 
desconhecidas fazem parte da his-
tória humana, da nossa história. 
Sentimentos de incerteza, medo e  
insegurança quanto ao futuro tam-
bém são próprios de nós. Mas a 
busca de novas soluções e oportu-
nidades pode, de alguma maneira, 
ser a mola propulsora para o cres-
cimento e superação das dificulda-
des com as quais nos deparamos 
ao longo do caminho.

Helenice Rodrigues Schiavetti
CRP 06/7956
Psicóloga formada pela PUC - SP, 
com experiência em Equipe Mul-
tiprofissional na Secretaria da Saú-
de do Estado de São Paulo e em 
Atendimento em UTI e Consulto-
ria de Adultos.

Lettyce Mohriak
CRP 06/107499
Psicóloga formada pela PUC - SP,  
é Especialista em Psicologia Hos-
pitalar pela Santa Casa de Mise-
ricórdia de São Paulo, em Apri-
moramento em Psicoterapia para 
Pessoas Enlutadas  (LELu) da PUC 
-  SP; é Prestadora de serviços no 
Hospital do Rim e Hipertensão – 
Fundação Oswaldo Ramos.

Pisos/ Subsídio
0 a 4  (até R$ 4.428,80) 100%
4 a 6  (de R$ 5.428,80 a R$ 6.143,21) 50%
6 a 8  (de R$ 6.143,21 a R$ 7.857,63) 25%
Acima de 8 ( + de R$ 7.857,63) 0%
Ortodontia/Manutenção R$ 60,00

Helenice Rodrigues Schiavetti

Opinião

Lettyce Mohriak

Ao enfrentarmos as crises e 
desafios impostos pelas

circunstâncias, sejam eles 
quais forem, ampliamos 
nossos conhecimentos e 

experiência, e saímos das 
dificuldades fortalecidos e 

encorajados
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Imagine ser como um papel 
toalha que, depois de usa-
do, é jogado no lixo para 

que outro novo seja usado. Pois 
é isso que pode acontecer com 
toda a classe trabalhadora, caso 
o PL 4330 sobre a terceirização, 
a maior ameaça já sofrida pelos 
trabalhadores do país desde a 
aprovação das Leis Trabalhistas, 
seja implementado. Atendendo 
aos interesses patronais, a Câ-
mara dos Deputados votou o 
projeto que está agora no Sena-
do Federal.
Para o presidente do SEEL, José 
Jonisete de Oliveira Silva, não há 
um ponto sequer no projeto de 
lei que possa ser considerado 
positivo. Ele conta que se apro-

vado, em cinco anos, 75% dos 
postos de trabalho serão for-
mado por terceirizados. “Todas 
as nossas conquistas irão por 
água abaixo. O PL 4330 é um 
retrocesso. No momento em 
que deveríamos lutar por outras 
bandeiras, como as 40 horas, 
precisamos lutar para não per-
der os direitos que conquista-
mos há muitos anos. No caso da 
nossa base, nem a terceirização 
da atividade fim conseguiremos 
evitar se o 4330 for aprovado”, 
conta Jonisete com muita indig-
nação.
A base das editoras já sofre há 
anos com um intenso processo 
de pejotização. Grande parte 
delas já possuem um percentual 

O risco do 100%
 precarizado

O 2o. Festival de Futebol Society 
do SEEL foi muito bacana! Rea-
lizado no sábado de sol de 25 de 
abril, contou com a participação 
de dez times e cerca de 250 pes-
soas, que prestigiaram a atividade 
do SLEC durante todo o dia. A 
diretoria se empenhou em ofere-
cer essa oportunidade de encontro 
entre trabalhadores e trabalhadoras 
de várias editoras. Agradecemos, 
em nome do SLEC do SEEL, a 
todos e todas que estiveram conosco. 
Confira os resultados dos jogos na 
tabela:

Foi um golaço!!! Futebol Feminino Futebol Masculino
Saraiva Guarulhos 2 X 2  Moderna Guarulhos Saraiva Guarulhos  3 X 0 SEEL

- Saraiva Barra Funda 2 X 1 Scipione
- Ática 3 X 1 Cosac Naify
- Pearson  6 X 1 Moderna

Não deixe de curtir a nossa página no facebook e todas as fotos do evento: www.facebook.com/seel.sindicato

Esporte
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res (CUT), em conjunto com 
outras centrais sindicais e mo-
vimentos sociais. As manifesta-
ções denunciaram o Congresso 
Nacional, o mais conservador 
desde a ditadura militar, que 
vem pautando uma agenda po-
lítica e econômica que prejudica 
diretamente a vida dos trabalha-
dores brasileiros.
 “Se passar o PL 4330  todos vo-
cês serão demitidos”, afirmou o 
presidente da CUT,  Vagner Frei-
tas, em ato em São Bernardo do 
Campo. Ao final do dia 29, um 
grande ato da Praça da Repúbli-
ca encerrou o Dia Nacional de 
Paralisação. O ato também fez 
referência a Reforma Política 
que em uma manobra inconsti-
tucional do Presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha, aprovou o 
financiamento de empresas pri-

Em todo o país, milhares 
de trabalhadores se mo-
bilizaram em protesto 

contra o PL 4330 da terceiriza-
ção, contra as Medidas Provisó-
rias 664 e 665 e o ajuste fiscal e 
em defesa dos direitos da classe 
trabalhadora e da democracia. 
Foi o Dia Nacional de 
Paralisação e Manifestações 
rumo à Greve Geral, que acon-
teceu em 29 de maio. Em São 
Paulo, mesmo o tempo instável 
e com chuvas não impediu a 
participação de 
homens e mulheres que, unidos 
em torno da defesa de seus di-
reitos, gritaram em 
alto e bom som contra o avan-
ço conservador do Congresso 
Nacional.O Dia Nacional de 
Paralisação foi um chamado da 
Central Única dos Trabalhado-

Trabalhadores brasileiros 
mobilizados em defesa de 
seus direitos

vadas às campanhas eleitorais.
O SEEL somou nas manifesta-
ções e esteve no ato realizado na 
Praça da República para protes-
tar contra o ataque aos direitos 
dos trabalhadores e de nossa 
categoria. O suplente da direto-
ria do Sindicato, Alex Rodrigo 
Freire afirmou que participar no 
Ato foi um grande aprendizado, 
mas chamou a atenção para a 
necessidade de se envolver 
toda a sociedade nesta luta. Para 
ele, estas mobilizações precisar 
ser divulgadas de forma mais es-
tratégica, de uma maneira direta 
e didática e para além do setor 
sindical. 
As redes sociais podem ser im-
portantes ferramentas nesta ta-

Foto: Daniel Paulo

refa de fortalecer a articulação. 
“Uma andorinha só não faz ve-
rão. Quanto mais gente partici-
pando, mais fortes somos. Tudo 
isso que está acontecendo afeta 
todos os trabalhadores do país e 
podem prejudicar o futuro de 
nossos filhos e netos. É um pro-
blema de todos”, destacou Le-
andro. 
“O Congresso brasileiro está 
sendo privatizado e estão que-
rendo terceirizar todo o 
nosso povo. A mídia, coman-
dada pelos mesmos barões, nos 
criminaliza. Nossa mensagem de 
união tem que seguir pelo país e 
precisamos barrar essa reforma 
que vai favorecer o capital”, de-
fendeu Raul Amorim, do MST.

zer muita pressão social através 
de grandes manifestações, pois 
só o coletivo unido, consegue 
resultado”, afirma Márcio.
No momento em que o PL 
4330 aguarda debate e votação 
no Senado Federal, a hora é de 
mais união, pois somente desta 
maneira a classe trabalhadora 
se fortalece. Novos atos serão 
organizados para defender seus 
direitos históricos.
Para além desta mobilização, o 
SEEL está articulado para levar 
informação para sua base, uti-
lizando os mais diversos meios 
eletrônicos e impressos, inclu-

empresa fossem efetivos e trata-
dos com igualdade. A terceiriza-
ção, por si só, já é ruim”, afirma 
Márcio José de Carvalho, secre-
tário-geral do SEEL.
Por isso, o momento é de mui-
ta luta e mobilização. As ações 
promovidas em 15 de abril mos-
traram a força da união da clas-
se trabalhadora. Mesmo sendo 
aprovado na Câmara, muitos 
deputados retiraram seus votos 
a favor do PL por conta da pres-
são realizada nas ruas. No Dia 
do Trabalhador, um grande ato 
mobilizou milhares de pessoas 
na capital paulista e em outras 
regiões do estado (confira maté-
ria na páginas 4 e 5). “Vamos fa-

sive o diálogo nas portas das 
empresas, para explicar com 
detalhes a tragédia que signifi-
ca o PL 4330, desmistificando 
o que a grande imprensa, ligada 
aos interesses dos empresários, 
veicula cotidianamente. “Os 
grandes meios de comunicação 
a todo momento tratam a tercei-
rização como sendo a salvação 
da lavoura. O que é uma grande 
mentira”.
Trabalhador informado é traba-
lhador consciente e mobilizado!
Não ao PL 4330 e em defesa dos 
direitos da Classe Trabalhadora.

alto de funcionários terceiriza-
dos. Se o PL for aprovado eles 
podem ser a totalidade da cate-
goria. “O PJ acredita que está 
bem na situação em que está, 
mas seus direitos trabalhistas 
são todos arcados por ele mes-
mo, que se torna completamen-
te vulnerável aos desmandos 
do patronado. Quando ele não 
atender mais as expectativas, 
será apenas mais um, excluído, 
com uma mão na frente e ou-
tra atrás”, alerta o presidente do 
SEEL.
“Um Projeto desses não deveria 
sequer existir. Somente a CLT 
deveria existir para que todos 
os trabalhadores dentro de uma 

Mobilização


