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Editorial
Trabalhadores
e sindicatos continuam sob fogo cerrado

N

ão 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 sociedade, 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, Ministro 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

SEEL em luta!

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 diretores do SEEL:
Esfera: o Sindicato conquistou um acordo em que definiu o parcelamento da rescisão dos contratos, já que a empresa 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 atualização 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.
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Original - Órgão de divugação
do Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas Editoras de Livros,
Publicações Culturais e Categorias
Afins do Estado de São Paulo.
Endereço: Rua Dr. Pinto Ferraz,
120 - Vila Mariana - CEP 04117040 - SP Tel./fax: (11) 5572-5725
e 5908-8230.
www.seel-sp.org.br
www.facebook.com/seel.sindicato
twitter.com/SEELSind
Jornalista Responsável
Christiane Gomes
Produção Editorial
Departamento de Comunicação
do SEEL
Projeto Gráfico
Editora Cosmos
Tiragem
3 mil exemplares
SEEL - Presidente: José Jonisete 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: Manoel Severino S. Filho. Secretário
de Cultura, Esporte e Lazer: Leandro Júlio R. Dias. Suplentes da
Diretoria: Renata Alves P. Santos,
Alex Rodrigo Freire, Julio César de
S. Bellini, José Canário da Silva, Elvis 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.
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Formação Política e Organização do
trabalhador: é disso que a luta sindical
precisa para avançar

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 Rousseff seria esfriar a economia. A
avaliação é de Milton Pomar que
faz um alerta: “quando o desemprego 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 patronado, que já conta com a mídia,
o poder econômico e o Judiciário.
Pomar destaca a necessidade dos sindicatos se prepararem
para esta batalha investindo na
formação política de seus quadros, o que muitas vezes, é tido
como algo menos importante. O
Original conversou com o intelectual sobre o delicado momento 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 segmento editorial, com passagem
por redações de revistas da Editora
Abril e outras editoras e distribuidora de livros. É formador de
dirigentes sindicais cutistas desde a década de 1980. Colaborou
com um número expressivo de
campanhas eleitorais petistas em
várias cidades do país; foi secretário de desenvolvimento econômico 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 filhos e duas filhas, avô de um neto
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Foto: Nira Pomar

e duas netas.
Confira a entrevista:
Original – Depois de 13 anos
de governo Lula e Dilma, na sua
opinião e vivência, o que mudou no movimento sindical e no
perfil dos sindicalistas que você
acompanhou por meio dos cursos que ministra país afora?
Milton Pomar – Mudou muito pouco, infelizmente. Principalmente porque na maioria dos
casos os sindicalistas são os mesmos: mesmos discursos, mesmas
práticas, mesmas ideias. Aparentemente, estão mais informados,
em decorrência da maior facilidade de se obter informações, e sintonizados com os novos tempos,
em vocabulário e no que se refere
às mudanças comportamentais
ocorridas. Diria que na verdade
estão mais “politicamente corretos”, ou seja, adequaram-se para
sobreviver melhor.
Original – Pela sua percepção, o movimento sindical está
preparado para a crise econômica 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 visíveis em 2014, quando parte
significativa da economia parou.
Quando o desemprego passar dos

10%, vai ser um deus nos acuda.
Muitos sindicatos estão mal financeiramente e, conforme aumentar o desemprego, estarão
mais frágeis e não irão conseguir
pressionar por mais reajustes salariais para as categorias que representam.

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

Original – Os sindicatos
patronais investem permanentemente na formação de seus
quadros e na criação de instrumentos e institutos que buscam
preservar seus interesses. O que
falta para os sindicatos combativos e as esquerdas fazerem o
mesmo? Por que não apostam
tanto mais no aumento da consciência, emancipação e luta de
classes?

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

Milton Pomar – Há uma lógica dominante de que a prática
é soberana. A sistematização das
práticas e a reprodução daquelas
bem-sucedidas, através da formação política, é vista como algo
menor. Já ouvi lideranças se referirem com desdém aos intelectuais e ao seu trabalho, revelando assim uma ignorância muito
grande e perigosa. A exceção que
temos no Brasil é o Movimento

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 experientes 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 sindicatos, federações e confederações. Meu sindicato pode não ser
muito forte, mas é melhor com ele
do que sem ele.
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Destaque

Mobilização e luta em
M

ilhares de trabalhadores e trabalhadoras ocuparam o Vale
do Anhangabaú, centro da capital
paulista, para defender seus direitos e lutar contra a ofensiva da direita e do patronato, personificado
pelo PL 4330 que amplia a terceirização e precariza ainda mais a realidade da classe trabalhadora. Assim
foi o 1º de maio de luta realizado
por três centrais sindicais (CUT,
CTB, Intersindical CCT), federações e sindicatos de várias categorias e organizações diversas de movimentos 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 resultados de tantos anos de luta.
O avanço da agenda conservadora 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 previdenciários como o abono salarial,
o seguro desemprego e o auxílio
doença também foram duramente
criticadas.
A massiva participação de trabalhadores de todas as idades comprovou a disposição para a luta e o
fortalecimento da visão política do
proletariado em torno de seus direitos. A percepção da importância
da união e da mobilização se aprofundou. 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 Cerqueira, tesoureiro do SEEL, o 1º
de Maio de 2015 foi bom, mas dife-

rente dos outros anos em que as bandeiras de luta eram a ampliação e a
consolidação de direitos, em 2015,
a mobilização foi para não perder
os direitos conquistados. “Em todas as intervenções do ato político
do 1º de maio do Anhangabaú, os
assuntos que dominaram as discussões foram a PL 4330 (como
não poderia deixar de ser); a truculência na qual foram submetidos os
professores do Paraná pela não negociação do governo Beto Richa e
a negativa do governo Geraldo Alckmin em negociar com os professores 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 responder 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 Gilmar Mauro da coordenação nacional 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 movimentos sociais.
O secretário geral do SEEL,
Marcio José de Carvalho demonstra cautela e atenção para esta con-

juntura. “Os discursos políticos estão 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 comuns, como derrubar a PL 4330.
E, se possível, que as outras centrais também façam isto, unificando 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 principal população atingida pela eventual aprovação da lei. Lula também
foi contundente nas críticas ao PL
4330, que depois de 11 anos parado no Congresso Nacional foi retomado com urgência e aprovado
em tempo recorde, em uma clara
manobra em defesa do patronato,
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defesa dos direitos
quistados pela classe trabalhadora.
Para Neri Emílio Stein, diretor de base do SEEL e dirigente
da Federação dos Trabalhadores
em Difusão Cultural e Artística
do Estado de São Paulo, a participação de Lula no 1º de maio fez
diferença, pois incentivou a militância e os movimentos sociais. A
repercussão de seu discurso qualificou o debate político o que, com
certeza irá reverberar na continuidade 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 trabalhadora foram e ainda estão sendo organizadas. Na semana de 11
a 15 de maio, dirigentes e militantes da CUT estiveram em Brasília
pressionando senadores, em seus
organizada por Eduardo Cunha.
Em sua fala, o ex-presidente citou
um estudo do Dieese, encomendado pela CUT, que apresenta dados
estarrecedores sobre a realidade do
trabalhador terceirizado que trabalha, em média, três horas a mais
por semana, o que representa 800
mil postos de trabalho a menos no
país. A remuneração do terceirizado é também 24,7% menor do
que um trabalhador contratado
diretamente. Isso significa que o
empresário pode contratar quatro pessoas ao custo de três. Os

terceirizados também estão mais
expostos a acidentes de trabalho:
a cada 10 ocorrências desta natureza, 8 são em terceirizados. No
setor elétrico, por exemplo, das 79
mortes, 61 foram em trabalhadores
precarizados. “Eu queria apresentar estes dados para que a imprensa
publique estes números e saiba o
porquê da luta do movimento sindical contra a terceirização. Luta
esta que irá se intensificar daqui
para frente”, destacou Lula que reiterou seu apoio à derrubada do PL
4330 para garantir os direitos con-
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gabinetes, nas galerias do Senado
e até mesmo nos aeroportos, para
exigir que eles, enquanto representantes 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 trabalhadores deste país. (Leia matéria
na página 8)
“Espero que a luta se intensifique mais e que as Centrais Sindicais, 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 Cerqueira, 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
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Helenice Rodrigues Schiavetti
Lettyce Mohriak

Crise e oportunidade

N

em sempre nos damos
conta, mas em nossas
vidas passamos por situações de crise que geram novas oportunidades.
E isto desde que nascemos!
Quando um bebê nasce sai de
um ambiente conhecido e equilibrado 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.
e condições desconhecidas que
poderão causar mais ou menos
insegurança, dependendo de nossa
história de vida. Um exemplo é
quando uma criança entra na primeira escolinha: algumas choram
com medo de entrar, e outras
entram sem dar a menor importância para o coração partido da mãe,
esta sim provavelmente aos prantos no portão (Penso que todos nós
A partir daí, e por toda a vida, conhecemos um pouco dessas histópassamos, de forma pontual ou rias, não é?...).
em épocas estabelecidas, por mo- Já na adolescência, a necessidade
mentos onde teremos que sair de de se fazer escolhas e arcar com
nossa zona de conforto enfrentan- as conseqüências delas, aliada a
do lugares, pessoas, circunstâncias
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

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

DEPODON

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

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.

pressão social e individual da passagem 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; deixando-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 êxitos e estímulos, ou de fracassos e
desesperanças.
E a vida continua... e nossos laços
sociais e afetivos tendem a se ampliar. Ao começarmos a trabalhar
temos o círculo de amigos do trabalho; ao casarmos, ganhamos novos laços familiares e, com o surgimento 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

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.
Além disso, ao cuidarmos de nossos relacionamentos familiares e
sociais facilitamos o estabelecimento de um ambiente acolhedor
e amoroso, para que em eventuais revezes e aflições tenhamos o
amparo e a sensação de pertencimento 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 história humana, da nossa história.
Sentimentos de incerteza, medo e
insegurança quanto ao futuro também são próprios de nós. Mas a
busca de novas soluções e oportunidades pode, de alguma maneira,
ser a mola propulsora para o crescimento e superação das dificuldades com as quais nos deparamos
ao longo do caminho.

Helenice Rodrigues Schiavetti

CRP 06/7956
Psicóloga formada pela PUC - SP,
com experiência em Equipe Multiprofissional na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e em
Atendimento em UTI e Consultoria de Adultos.

Lettyce Mohriak

CRP 06/107499
Psicóloga formada pela PUC - SP,
é Especialista em Psicologia Hospitalar pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em Aprimoramento em Psicoterapia para
Pessoas Enlutadas (LELu) da PUC
- SP; é Prestadora de serviços no
Hospital do Rim e Hipertensão –
Fundação Oswaldo Ramos.

Esporte

Foi um golaço!!!

O 2o. Festival de Futebol Society
do SEEL foi muito bacana! Realizado no sábado de sol de 25 de
abril, contou com a participação
de dez times e cerca de 250 pessoas, que prestigiaram a atividade
do SLEC durante todo o dia. A
diretoria se empenhou em oferecer 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:

Futebol Feminino
Saraiva Guarulhos 2 X 2 Moderna Guarulhos
-
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Futebol Masculino
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

O risco do 100%
precarizado

I

magine ser como um papel
toalha que, depois de usado, 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 Câmara dos Deputados votou o
projeto que está agora no Senado 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 formado 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 perder os direitos que conquistamos 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 indignação.
A base das editoras já sofre há
anos com um intenso processo
de pejotização. Grande parte
delas já possuem um percentual
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alto de funcionários terceirizados. Se o PL for aprovado eles
podem ser a totalidade da categoria. “O PJ acredita que está
bem na situação em que está,
mas seus direitos trabalhistas
são todos arcados por ele mesmo, que se torna completamente vulnerável aos desmandos
do patronado. Quando ele não
atender mais as expectativas,
será apenas mais um, excluído,
com uma mão na frente e outra 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
empresa fossem efetivos e tratados com igualdade. A terceirização, por si só, já é ruim”, afirma
Márcio José de Carvalho, secretário-geral do SEEL.
Por isso, o momento é de muita luta e mobilização. As ações
promovidas em 15 de abril mostraram a força da união da classe trabalhadora. Mesmo sendo
aprovado na Câmara, muitos
deputados retiraram seus votos
a favor do PL por conta da pressão realizada nas ruas. No Dia
do Trabalhador, um grande ato
mobilizou milhares de pessoas
na capital paulista e em outras
regiões do estado (confira matéria na páginas 4 e 5). “Vamos fa-

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, utilizando os mais diversos meios
eletrônicos e impressos, inclu-

sive o diálogo nas portas das
empresas, para explicar com
detalhes a tragédia que significa 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 terceirização como sendo a salvação
da lavoura. O que é uma grande
mentira”.
Trabalhador informado é trabalhador consciente e mobilizado!
Não ao PL 4330 e em defesa dos
direitos da Classe Trabalhadora.

Trabalhadores brasileiros
mobilizados em defesa de
seus direitos

E

m todo o país, milhares
de trabalhadores se mobilizaram em protesto
contra o PL 4330 da terceirização, contra as Medidas Provisórias 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 aconteceu 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 direitos, gritaram em
alto e bom som contra o avanço conservador do Congresso
Nacional.O Dia Nacional de
Paralisação foi um chamado da
Central Única dos Trabalhado-
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res (CUT), em conjunto com
outras centrais sindicais e movimentos sociais. As manifestações denunciaram o Congresso
Nacional, o mais conservador
desde a ditadura militar, que
vem pautando uma agenda política e econômica que prejudica
diretamente a vida dos trabalhadores brasileiros.
“Se passar o PL 4330 todos vocês serão demitidos”, afirmou o
presidente da CUT, Vagner Freitas, em ato em São Bernardo do
Campo. Ao final do dia 29, um
grande ato da Praça da República encerrou o Dia Nacional de
Paralisação. O ato também fez
referência a Reforma Política
que em uma manobra inconstitucional do Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aprovou o
financiamento de empresas pri-

vadas às campanhas eleitorais.
O SEEL somou nas manifestações e esteve no ato realizado na
Praça da República para protestar contra o ataque aos direitos
dos trabalhadores e de nossa
categoria. O suplente da diretoria 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 estratégica, de uma maneira direta
e didática e para além do setor
sindical.
As redes sociais podem ser importantes ferramentas nesta ta-

refa de fortalecer a articulação.
“Uma andorinha só não faz verão. Quanto mais gente participando, 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 problema de todos”, destacou Leandro.
“O Congresso brasileiro está
sendo privatizado e estão querendo terceirizar todo o
nosso povo. A mídia, comandada pelos mesmos barões, nos
criminaliza. Nossa mensagem de
união tem que seguir pelo país e
precisamos barrar essa reforma
que vai favorecer o capital”, defendeu Raul Amorim, do MST.

