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Na semana de 03 a 07 de 

foi as ruas com carro 

alertando funcionários de 

as principais questões que 
envolvem a Portaria Remota. 

Semana de mobilização 
e conscientização contra 
a Portaria à distância

O Sindicato também distribuiu 

subsede.
Após matéria da Folha de SP 

de 25/09/16 que apresentou 

novo método, especialistas em 
segurança apontando falhas e 

as próprias empresas que ofe-
recem o sistema sugerindo a 
contratação de um auxiliar de 

local e atender a demanda, o 

já abordado no Jornal O Con-
tato para atualizar a situação 
em torno do tema e foi direta-
mente aos condomínios levar 
informação.

-
balhadores das regiões por 
onde o Sindicato passou foi 
muito grande. Todos queriam 

-
vam sobre o problema. Em 
locais que já haviam instalado 
a portaria virtual, o Sindicato 

ao condomínio com o micro-
fone, como forma de alerta à 
exposição e aos perigos a que 

-
nas as empresas que vendem 
esse serviço é que lucram ao 
implantá-lo. A verdadeira for-
ma de agregar valor a um con-

do quadro de funcionários. O 
sucesso da Semana de Mobili-
zação foi tão grande que ela se 
estendeu durante todo o mês 

em novembro.
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Depoimentos sobre 
Portaria Virtual chegam 
ao Sindifícios  vindos 
de todo o Brasil

As manifestações e as reporta-
gens sobre os problemas gera-
dos pela implantação da porta-

ria virtual em muitos condomínios têm 
feito funcionários e moradores se diri-
girem ao Sindicato em busca de orien-
tação e apoio para driblar a situação.

 No mês passado, quem fez seu de-
poimento ao jornal O Contato foi o pre-
sidente licenciado do Sindicato Nacio-

-
mínio, no Bairro Saúde, viu o sistema 
de portaria virtual ser implantado há 
um mês e, em tão pouco tempo, já 
tem uma lista de falhas a apresentar.

“Outro dia teve um temporal, o siste-

o portão sem funcionar, tendo que ser 

De acordo com o dirigente sindical, 
os condôminos do prédio, que tem 16 
andares, passaram a vivenciar situa-
ções absurdas, como o dia que um 

ca 
a empresa liberou a entrada só do ca-
sal, barrando a criança.

“Ao invés de melhorar, mudou 

vai receber uma encomenda, por 
exemplo, tem que marcar o horário 

 
Condôminos já 
pensam em se mudar

com a portaria virtual e já está repen-
-

tamente será desvalorizado se assim 
permanecer: “Três moradores já colo-
caram seus apartamentos à venda, por-
que não querem viver num condomínio 

Sobre os baixos custos com o novo 
sistema, ele garante que é um valor 

e quando você coloca na balança e vê 
a falta de segurança que gera, sabe 
que não compensa”.

Normalmente, quem opta por mo-

local mais seguro, mas com o porteiro 
virtual há uma exposição desnecessá-
ria: “O porteiro não serve só para abrir 
o portão; ele é essencial para observar 
o que está acontecendo ou perceber 

apoia a contratação de funcionários 
próprios pelo condomínio.

 Aqueles que conhecem o sistema 
são testemunhas do que ele promo-
ve. Será que não é a hora de dar um 
basta nesse problema? Trabalhador, 
informe-se e converse com os mora-
dores do seu prédio para que esse mal 
não se prolifere ainda mais.
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