
Em encontro que definiu parcerias entre 
a Secretaria Estadual de Segurança 
Pública e o Sindifícios, o secretário 

de segurança pública, Fernando Grella, e o 
presidente do Sindicato, Paulo Ferrari, conver-
saram sobre a categoria, a cidade, problemas 
e soluções. 

Na reunião realizada em 10 de março na 
própria Secretaria participaram, além do se-
cretário de segurança pública, alguns de seus 
assessores e o presidente do Sindifícios, o 
vice-presidente do Sindicato, Francisco Macha-
do Sobrinho, e a advogada da entidade, Maria 
Jaílza de Souza Santos.

O Sindifícios foi recebido de portas aber-
tas com muita cordialidade e o secretário, por 
diversas vezes, deixou clara a importância da 
categoria para a sociedade.

O projeto Vizinhança Solidária também fez 
parte da conversa, ocasião em que Paulinho 
mostrou sua insatisfação sobre a maneira como 
o mesmo vem sendo implantado.  Grella afirmou 
que com a reunião pode ter uma visão ampliada 

Sindicato visita Secretaria 
de Segurança Pública

do projeto e que ele só será eficaz com a partici-
pação do trabalhador.

Sobre a cidade, o Sindifícios irá divulgar 
nos informativos programas, projetos e orienta-
ções da Secretaria para a categoria e a socieda-
de como um todo. A intenção será incentivar a 
participação da população para ajudar o trabalho 
da Secretaria. 

Um dos grandes problemas apontados pelo 
secretario é ver a população se calar frente a 
inúmeras situações que poderiam melhorar a 
sociedade. Um dos exemplos é quando não é 

realizado o boletim de ocorrência perante um 
roubo. Hoje isso pode ser feito pela internet, 
muito prático, e colaboraria com as estatísticas 
da Secretaria e seus planos de ação.

Satisfeito, Paulinho acredita que o traba-
lhador em edifício será melhor amparado com 
essa parceria: “Tendo a Secretaria nos ouvindo 
e nos auxiliando, certamente nossa categoria 
terá mais respaldo em suas frentes de batalha”.

Não perca no próximo boletim entrevista 
exclusiva com o secretário Fernando Grella.
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Que a justiça 
seja feita
Não é de hoje que gritamos para ga-

rantir nosso espaço. Na verdade, 
isso faz parte da essência do nosso 

Sindicato. E quando não somos ouvidos ou 
somos injustiçados, não medimos esforços 
para mostrar o que queremos, não importa 
em quais instâncias precisamos chegar.

Vejo que a parceria com a Secretaria de Segurança Pública irá trazer 
muitos benefícios a nossa categoria, pois nós somos abordados durante 
invasões, arrastões e outros males que ameaçam nossos empregos e 
nosso bem-estar.

Fico realmente satisfeito quando vejo a sociedade e nossos governan-
tes virarem seus olhares para o nosso grupo, tomando ciência de como 
somos grandes e fortes.  Convenço-me que estamos no caminho certo 
e que a justiça será feita sempre a nosso favor.

Desde o início da terceirização da 
mão-de-obra em condomínio, o 
Sindifícios levantou os custos 

da mesma e concluiu que ela não é mais 
barata. De lá pra cá, o Sindicato continua 
acompanhando sua evolução e ela ainda 
permanece mais cara que a contratação 
tradicional.

No mês de fevereiro, a Revista 
Secovi também deixou clara essa 
diferença. Em um trecho, o diretor 
do Secovi, Marco Gubeissi  afirma 
quando compara a terceirização com 
os tradicionais: “Hoje o custo é muito 
parecido” (pág. 24/ Revista Secovi nº 
246/ Fevereiro 2014) e em seguida: 
“Em alguns casos, a terceirização é até 
mais cara”. 

 Na reportagem, também é apresenta-
do que alguns condomínios têm problemas 
porque algumas empresas de terceiriza-
ção não fazem os devidos recolhimentos 
(pág. 26 da mesma revista). 

E, para encerrar, fazem um quadro 
com conselhos, sendo que o último é: “Na 
terceirização, não pode ficar caracterizada 
a subordinação. Por isso, é melhor que o 

O Sindifícios parabeniza 
todas as mulheres pelo dia 
08 de março, quando se 

comemorou o Dia Internacional da 
Mulher. Na verdade, as mulheres não 
devem ser lembradas só nesse dia ou 
mês, mas durante todo o ano, em especial 
pela dupla ou tripla jornada que levam, com 
trabalho, casa e família.

Dados do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE) revelam que a mulher, 
mesmo conquistando seu espaço, ainda é discriminada e 
recebe salários inferiores aos dos homens nas mesmas 
funções. Com isso, sabemos que ainda há muito o que 
mudar para realmente comemorar.

Terceirização continua não compensando

síndico se dirija à empresa, para que ela fale com 
o empregado” (pág. 28 da mesma revista).

Segundo Paulo Ferrari, isso praticamente não 
existe: “Imagina o síndico passando pela portaria, 
vê algo que poderia ser feito ou modificado naquele 
instante, mas não pode falar porque só deve se 

dirigir a empresa!!!  É óbvio que na hora 
ele fala com o funcionário e  vem a subor-
dinação”.

Com tantos problemas, o Sindifícios 
junto as Centrais Sindicais, continuará 
protestando contra a terceirização. 

Dia Internacional
da Mulher

Paulo Ferrari é presidente 
do Sindifícios e da Fenatec
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Ainda restam 
alguns dias 
pa ra  aca-

bar o verão mais 
quente dos últimos 
tempos e o calor in-
suportável continua 
fazendo sofrer os 
porteiros dos con-
domínios da capi-
tal. O grande motivo é a falta de estrutura das guaritas.

Os assessores do Sindifícios, em suas visitas aos 
condomínios, continuam encontrando trabalhadores fecha-
dos em locais sem ventilação, água potável, com banheiros 
distantes e cabines com vidros sem proteção contra raios 
ultravioletas.

De acordo com o presidente do Sindicato, Paulo Ferrari, 
os prédios são construídos e não levam em consideração 
a guarita, que fica mal localizada, sem vidros blindados, 
quebra-sol ou uma película protetora. “Sei que mais alguns 
dias o verão acaba, mas ano que vem acontece a mesma 
coisa, além de que, ventilação,  água e banheiro são itens 
que devem estar por perto o ano inteiro”, afirma.

O Sindifícios continuará fiscalizando e tentando nego-
ciar para que haja conscientização por parte dos moradores 
em relação ao ser humano que está atuando nas portarias.

A Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego do Esta-
do de São Paulo (SRTE/ SP) 

realizou uma audiência no dia 14 de 
fevereiro para abordar a questão do 
projeto Vizinhança Solidária. 

Estavam presentes alguns síndi-
cos de regiões com possuem projetos 
semelhantes e diretores do Sindifí-
cios ao lado do presidente, Paulo 
Ferrari. A audiência foi feita pela Su-

Audiência sobre 
Vizinhança Solidária

perintendente Substituta Dra. Vilma 
Dias Bernardes Gil e a mediadora Dra. 
Aylza Gudin.

Com a exposição de ambos os 
lados e indicando falhas na execução 
do projeto, a Superintendente julgou 
razoável realizar nova audiência, des-
ta vez com a presença da Polícia e da 
Federação que representa os síndicos 
(Fecomércio). Vamos aguardar, por-
que o novo encontro será em breve.

Calor forte
prejudica porteiros

( Consulte horário em nosso site, adress 
ou pelo telefone 3123-3211
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LAZER RECONHECIMENTO

MELHORIAS

O Sindifícios ampliará a SALA DE ATENDIMENTO AO 
ASSOCIADO. Todos os serviços oferecidos atualmente 
aos sócios do Sindicato serão agilizados, com mais salas 

e funcionários no atendimento. Dúvidas serão esclarecidas, o tra-
balhador será orientado, consultas poderão ser marcadas, carnês 
serão entregues, enfim, praticamente todo primeiro atendimento 
será feito nessa sala.

Aguardem e lamentamos quaisquer inconvenientes causados 
pelas obras. 

Mais um super feriado se apro-
xima e quem quiser aproveitar 
a emenda desses dois feriados 

na Colônia de Férias do Sindifícios 
deverá retirar uma senha para participar 
do sorteio que irá distribuir as acomo-
dações.

As senhas já estão sendo distri-
buídas. O sorteio será dia 14/04 e o 
sócio-titular deverá estar presente no 
dia com a carteirinha de sócio, RG ou 
certidão de nascimento (original ou 
cópia) de TODOS os dependentes e 
acompanhantes que viajarão com ele.

Aquele que for sorteado deverá 
efetuar o pagamento da reserva no ato. Não será possível negociar 
menos dias, SOMENTE o pacote. Atenção: o sócio que não for 
sorteado, mas viajar com outro associado, entrará como convidado 
na reserva deste.

As senhas estão sendo distribuídas no 3º andar, das 8h às 17h 
(fechado para almoço das 12h às 13h30). Informações: 3123-3280.

Colônia de Férias =

Páscoa + Tiradentes

PACOTE - de 18 a 21 de abril
SORTEIO: dia 14 de abril, às 19h, no 10º andar do SINDIFÍCIOS

Modernização da Sala 
de Atendimento ao Associado

No dia em que se 
comemorou o Dia 
dos Trabalhadores em Edifícios de São 

Paulo (12/02) inúmeras personalidades e políticos 
entraram em contato com o Sindifícios por e-
-mail e telegrama cumprimentando Paulo Ferrari 
e a diretoria pela passagem desse dia.

“Comunico a vocês por intermédio de nosso 
Informativo para que todos recebam o carinho 
dessas pessoas, prova do reconhecimento da 
importância que temos para a sociedade“, disse 
Paulinho.

QUALIFICAÇÃO

Cursos
Inscrições Abertas

Venha se qualificar 
com o Sindifícios!
Estamos com inscrições 
abertas para os cursos 
de Portaria, Zeladoria, 
Ascensorista, Informáti-
ca, Ensino Fundamental 
e Médio.
Informações: 
3123-3230


