O

ano de 2013 chega ao fim e o Sindifícios,
por intermédio de sua diretoria, reflete
sobre este ano que foi de muita ação e
traça metas para agir e inovar no ano que chega.
Todo ano é a mesma coisa: vem dezembro e
as avaliações encerram o ano levantando erros
e acertos para os ajustes na caminhada que
segue. O Sindicato, em resumo, avalia positivamente o ano e tem muitos planos para 2014.
Nas ruas

2013 foi um ano marcado pela presença do
Sindifícios e da categoria nas ruas. Foram muitas
situações em que o trabalhador foi as ruas junto
ao Sindicato ou ao lado de outras categorias para
expressar seus ideais e exigir mudanças e melhorias. Paralizações em edifícios, carros de som nas
ruas, passeatas, mobilizações foram constantes
durante o ano. E o resultado? Mais respeito pelo
trabalhador, que está conquistando seu espaço e
passando a ser mais ouvido.

Ação Coletiva sobre
o Vizinhança Solidária
Cooperativas e terceirização eram
grandes males que pairavam sobre
a categoria. O Vizinhança Solidária
veio se juntar a eles, não respeitando
a Convenção Coletiva e explorando a
mão de obra do trabalhador. Logo no
início do ano, o Sindicato dará início
a uma Ação Coletiva de Trabalho e
já está intensificando sua luta a nível
nacional para que o Brasil tome ciência
sobre projetos como esse e saiba como evitar
problemas sobre os trabalhadores. No caso de
São Paulo, o Sindifícios também está indo ao Ministério da Justiça e, de acordo com o presidente
Paulo Ferrari: “Não vamos descansar enquanto
não respeitarem o nosso trabalhador”.

E concluiu: “E queremos convidar aqueles
que discordam de nossa forma de agir para
que venham conversar para sabermos o que é
melhor para a categoria, pois o Sindifícios dá
espaço, é democrático e quer ouvir a todos para
que possamos evoluir”.

Campanha Salarial
A Campanha Salarial deste ano foi histórica,
porque levou o trabalhador as ruas pleiteando do
patronal reajustes dignos. O grito de protesto foi
parar em frente ao Ministério do Trabalho (na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/
SP). Foram centenas de trabalhadores agitando
bandeiras pedindo um reajuste decente, que foi
acordado em 8%. “Não foi a vitória desejada, mas
conseguimos perceber o quanto somos fortes e
agora já estamos nos estruturando para a campanha de 2014; se precisar, nós vamos paralisar
São Paulo”, afirmou Paulinho.

2014 – um ano de muitos eventos
O Sindicato está de olho no calendário e
sabe que em 2014 muita coisa irá acontecer no
país, especialmente por ser ano de eleições e
copa do mundo. Mesmo sendo este o “país do
futebol”, o que mais interessa são as eleições e
por isso Paulinho já avisa: “Vamos agendar para
discutirmos se vamos apoiar alguém, quem hoje
abre as portas para o trabalhador de edifício,
quais os passos que devemos dar”. Por isso,
trabalhador, vamos ficar mais atentos visando
fazer boas escolhas na hora das urnas, e fazer
de 2014 um ano edificador.

MUDANÇA

EDITORIAL

Perspectivas para
o Ano Novo

D

ezembro sempre é um mês onde a alegria se estampa no
rosto das pessoas, pois chegam as comemorações natalinas, a cidade fica enfeitada, o verão parece aquecer a
terra e os corações, mas sempre falo que dezembro é também o
mês das reflexões, onde avaliamos o que passou e o que deverá Paulo Ferrari é presidente
mudar para o ano que chega.
do Sindifícios e da Fenatec
Particularmente ainda sinto muito forte o desfecho de nossa
Campanha Salarial, pois foi marcante ver o trabalhador gritando
em frente ao Ministério do Trabalho os anseios por um reajuste correto. O valor alcançado
não foi o que esperávamos, mas foi um grande passo que demos mostrando nosso poder de
mobilização. Em um ano cheio de protestos por todo o país, muitos deles violentos e muitos
misturados com atos de vandalismos, vejo que o trabalhador em edifício soube protestar
com respeito, expondo seus ideais, com educação e dignidade. O resultado foi o reajuste de
8% que não foi alcançado pela maioria das categorias em todo o país, mesmo por aquelas
que se dizem mais organizadas. Sei que se este ano encontramos muitas barreiras, provavelmente em 2014 a situação também se complique, mas provamos que não temos medo e
que também vamos às ruas quando for necessário.
Desejo a todos os amigos um Natal abençoado, para que no Ano Novo possamos estar
juntos, com mais garra e coragem para buscarmos o que é nosso. Boas festas!

PLEITO

Eleição na União dos Aposentados

A

União dos Empregados Aposentados e Pensionistas em
Edifícios de São Paulo realizou no dia 10 de dezembro
eleições para sua diretoria. Com Chapa Única, José
Damião Gomes foi eleito presidente para o mandato de quatro
anos, que se iniciou em 17/12/2013.
O presidente garante que vai intensificar os trabalhos da
União, reunindo mais trabalhadores e realizando novas atividades, e convida os companheiros da categoria a não se
afastarem e sim continuarem na ativa participando deste grupo.
A União abre diariamente das 10h às 15h, no 7º andar da sede
do Sindifícios. Informações: 3151-2915.

José Damião foi eleito presidente.

Novo endereço
da subsede
da Zona Norte
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C

om participação cada vez mais intensa na
Força Sindical, o Sindifícios tem conseguido levar a voz da categoria por todo o país
através da Central Sindical.

D

esde o dia 16 de dezembro, a
subsede da Zona Norte está em
endereço novo, agora no Jd. São
Paulo. Com uma casa maior, há espaço
para novos serviços no local, que serão
implantados aos poucos. Por hora permanece a parte de orientação, vagas,
associação, atendimento odontológico,
entre outros.
O novo endereço é Rua Gaspar Soares, 392 e fica pertinho do Metrô Jd. São
Paulo. Você que é dessa região deve ir
conhecer. Telefone para outras informações: 2089-0164.

SEU DIREITO

Férias e a
Convenção

O diretor de Patrimônio do Sindicato, Sebastião Feliciano da Silva, foi eleito vice-presidente
da Força Sindical Estadual, e tem trabalhado
bastante. No último dia 03 de dezembro, ele participou da Plenária da Força Sindical do Estado
de São Paulo, realizada em Americana – SP,
ocasião em que foi feito o Planejamento de Atividades para 2014.

ATUANTE

Sindifícios denuncia condomínio
com cooperativa

M

ais um condomínio é pego! Esta vez foi o Condomínio
Edifício São José, na Consolação, que contratava os
funcionários pela Cooperativa Coopersec. O Sindifícios advertiu o condomínio e encaminhou a denúncia ao
Ministério Público do Trabalho.
Em audiência realizada em 25 de novembro, perante o
Procurador do Trabalho Luiz Carlos Michele Fabre e representantes do Sindifícios, o síndico do condomínio assinou
o Termo de Ajuste de Conduta, ajustando-se a legislação
trabalhista em vigor e se comprometendo a não mais contratar por meio de cooperativa.

A

s férias são um período de descanso
destinado a recomposição física e
mental do trabalhador. Todo trabalhador
tem direito, anualmente, ao gozo de férias
sem prejudicar o seu salário. Além disso, a
remuneração das férias deve corresponder a
1/3 a mais do que o salário normal.
Isso tudo está na Convenção, e se está
em nossa Convenção é Lei e deve ser cumprida!

APOIO

Agradecimentos

PRESENÇA

Paulinho se reúne
com Ministro
do Trabalho

O
Paulinho esteve presente prestigiando a União.

Sindifícios na Força Sindical

Sebastião é presença constante na Força estadual

presidente do Sindifícios, Paulo Ferrari, foi
recebido pelo Ministro do Trabalho,
Manoel Dias, para falar sobre a categoria
e suas reivindicações.

O aposentado Menez Ruffo faz
questão de participar.

PARTICIPAÇÃO

O Ministro ouviu atentamente e prometeu ajudar
no que for possível, em especial nas questões
que envolvem a terceirização de mão-de-obra.

D

iariamente, inúmeras pessoas dão vida
ao Sindicato para que ele possa atender os trabalhadores em edifícios com
mais qualidade e eficiência. Funcionários,
colaboradores e empresas participam desse
processo incansavelmente.
No Departamento de Formação o resultado é visto no mercado de trabalho, onde
muitos condomínios só contratam funcionários que tenham participado das aulas dos
cursos ministrados no Sindicato.
Por isso, o agradecimento do Sindifícios
vai para todas as pessoas que tornam nossos
cursos uma referência, e também as empresas HTH, Comgás, Tubos e Conexões Tigre,
que elevam com primor o nosso nome.
DEZEMBRO 2013 / JANEIRO 2014
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CAPACITAÇÃO

DIVIRTA-SE

Colônia de Férias

J

á estão sendo entregues as
senhas para o sorteio que vai
distribuir os quartos entre as
pessoas que desejam passar as festas e as férias de janeiro na Colônia
de Férias do Sindifícios.
Se você tem interesse em participar dos Sorteios, leia com muita
atenção as informações que seguem.
O sócio-titular deve estar presente
no dia do sorteio para a data em que está
concorrendo. Somente o SÓCIO deve
comparecer. Os sorteios serão realizados
no 10º andar da sede do Sindicato. Os
sorteados deverão apresentar no ato do
sorteio 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 do pacote de todos os dias para

D
a qual foi sorteado 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; ele e seus dependentes pagarão R$
120,00 pelo pacote.
As senhas já estão sendo distribuídas
no 3º andar diariamente, das 8h às 17h
(fechado para almoço das 12h às 13h30).
Informações: 3123-3280.

NATAL
Pacote NATAL: ENTRADA LIVRE. Permanência na Colônia até dia 26 de dezembro.
SENHAS: 02 a 11 de dezembro. SORTEIO:12 de dezembro, às 19h.
REVEILLON
Pacote REVEILLON: 28/12/13 a 02/01/14
SENHAS: 02 a 11 de dezembro. SORTEIO: 13 de dezembro, às 19h.
JANEIRO
Pacote Semana 1 - 04 a 09 de janeiro 2014
SENHAS:02 a 11 de dezembro. SORTEIO: 16 de dezembro, às 19h.
Pacote Semana 2 – 11 a 16 de janeiro de 2014
SENHAS:02 a 11 de dezembro e também 06 de janeiro. SORTEIO: dia 06 de janeiro de 2014.
Pacote Semana 3 – 18 a 23 de janeiro de 2014 SENHAS: A partir de 06 de janeiro. SORTEIO: dia 13 de janeiro de 2014
Pacote Semana 4 – 25 a 30 de janeiro de 2014 SENHAS: A partir de 06 de janeiro. SORTEIO: dia 20 de janeiro de 2014
Pacote Semana 5 – 01 a 02 de fevereiro de 2014 SENHAS: A partir de 06 de janeiro. SORTEIO: dia 27 de janeiro de 2014
VALOR TOTAL do PACOTE de 06 dias POR PESSOA R$ 30,00 sócios e dependentes
R$ 120,00 filhos com mais de 18 anos e convidados
LOCAL DO SORTEIO: 10º andar do SINDIFÍCIOS (Rua 7 de abril, 34 – Centro –SP), às 19h
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Sindifícios e as
Férias da garotada
ezembro e janeiro, meses de verão e férias,
são ótimos para os passeios em família.
Para baratear a diversão, o Sindicato
está distribuindo
gratuitamente no
1º andar da sede
o Cupom de Descontos do “Cheque
Teatro”. Com ele,
você retira ingressos para parques, cinema, teatro
e muito mais com ótimos descontos. Aproveite!
Informações: 3123-3223.

REESTRUTURAÇÃO

Manutenção na
Área Médica

O

s Departamentos Médico e Odontológico
do Sindifícios irão passar por manutenção. Para não paralisar por muito tempo
o atendimento, os reparos serão feitos na virada
de ano. Assim, os setores atenderão até o dia
23 de dezembro e retornarão em 13 de janeiro.
O Sindicato conta com a compreensão de todos
e garante que com essa reestruturação poderá
atender ainda melhor a categoria.

QUALIFICAÇÃO

Cursos 2014
Curso de Zeladoria:

De 13 a 27 de janeiro.
Curso de Ascensorista:

De 27 a 31 de Janeiro.
Curso de Portaria:

De 17 a 21 de fevereiro.

Maiores
informações
pelo telefone:
3123-3230

