
As propostas de mudan
ça na Previdência têm 
tirado o sono do traba

lhador que está ameaçado de 
perder uma série de direitos. O 
SINDIFÍCIOS, representado por 
seu presidente Paulo Ferrari, 
tem participado de várias reu
niões em nível nacional para 
debater a Reforma. No dia 
20 de janeiro, esteve em reu
nião na sede do Departamen
to Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE), em São Paulo, junto 
as principais centrais sindicais 
do país, e decidiram realizar 
até março o Dia Nacional de 
Paralisações por mudanças na 
reforma da Previdência.

classe trabalhadora e alterar 
a proposta de reforma. De 
acordo com Paulinho, esses 
debates devem se inten
sificar: “Não vamos ver 
uma mudança como 
essa acontecer de bra
ços cruzados; é impor
tante pressionar, mos
trar que o povo e a 
classe trabalhadora não 
vai abrir mão daquilo que 
foi conquistado”.

O trabalhador rejeita 
a reforma como apresen
tada em muitos pontos 
como, por exemplo, ao igualar 
homens e mulheres, aumentar 
o tempo de trabalho e de con
tribuição: “As mulheres hoje se 
aposentam anos antes porque 
sempre tiveram duplas, triplas 
ou mais jornadas de trabalho, 
atuando fora e dentro de casa, 
cuidando dos filhos e muito 
mais, não podem trabalhar o 
mesmo tempo”, defende. Já 
estender o tempo de contri
buição não dá margem para 
que seja usufruída a aposen
tadoria, pois faz a pessoa tra
balhar até a velhice, quando 
muitas vezes a saúde já está 
debilitada.

 A REFORMA PROPOSTA
O governo entende ser ne

cessário fazer uma reforma na 
previdência como forma de co
brir o rombo do INSS. 

Com uma expectativa de 
vida maior, a população tende a 

ter mais idosos e os jovens, que 
sustentam o regime, diminui
rão, agravando a situação previ
denciária. Contudo, a proposta 
do governo é fixar uma idade 
mínima de 65 anos (tanto para 
homens como mulheres) e 49 
anos de contribuição para poder 
receber o teto.

Outros pontos 
que também sofre
riam alterações se
riam as pensões e as 
aposentadorias por 
invalidez. Ambas se
riam desvinculadas 
do salário mínimo, 
não acompanhando 
o reajuste anual, po
dendo permanecer 
abaixo do piso sala
rial. 

No caso das pen
sões, uma pessoa 

não poderia mais acumular 
dois benefícios como ocorre 
hoje e acabaria o repasse inte
gral às viúvas.

As mudanças só ocorrerão 
se aprovadas pelo Congresso e 
haverá regras de transição para 
as pessoas que estão prestes a 
se aposentar.

Antes dessa data, em 22 de 
fevereiro, Paulo Ferrari e um 
grupo de sindicalistas foram 
até Brasília se reunir com lí
deres dos partidos e os presi
dentes da Câmara e do Sena
do para tentar convencêlos a 
atender as reivindicações da 

Na Câmara dos Deputados, em 14.02, 
Paulinho participou de uma audiência 
sobre a Reforma.

Sindicalistas protestaram exigindo que os 
trabalhadores não sejam prejudicados.

Em defesa do trabalhador de hoje 
e aposentado de amanhã.
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Quem nunca pensou em um dia parar de trabalhar e poder descansar, tendo 
seus gastos supridos por uma aposentadoria digna? Esse sonho parece estar ficando 
cada vez mais distante com a proposta de reforma da previdência apresentada pelo 
governo.

Por isso, tenho ido constantemente a Brasília e participado de muitos debates 
sobre o tema; certamente farei o que estiver ao meu alcance pensando na tran
quilidade de um futuro tão próximo para mim, para o trabalhador em edifício, e 
de todos os brasileiros.

Se há um rombo no INSS, se há necessidade de refazer a fórmula atual, se che
gamos ao limite, que seja feita uma reforma sim, mas respeitando o trabalhador. 
Mesmo assim, ainda resta a dúvida de como se chegou a esse rombo, com tantos 
casos de corrupção e desvios de dinheiro.

Pensar na exigência da idade mínima de 65 anos tanto para homens como mu
lheres, ou na contribuição de quase 50 anos para se aposentar com valor integral, é 
um desrespeito para quem já trabalhou tanto tempo e também para os jovens que 
virão.

Manifestações contra os juros altos

O SINDIFÍCIOS tem participado, ao lado de sindicatos de outras categorias, de grandes ma
nifestações organizadas pelas centrais sindicais contra os juros altos, que tem engolido 
os salários dos trabalhadores. A primeira deste ano foi realizada em 11 de janeiro, e a 

segunda foi às vésperas do Carnaval, no dia 22 de fevereiro, momento em que os trabalhadores 
organizaram o “Bloco dos Juros Baixos” com a participação da bateria da Escola de Samba Impe
rador do Ipiranga, que cantou marchinhas sobre os juros.

Ambas as manifestações foram realizadas na principal avenida da cidade, a Paulista, em fren
te ao Banco Central, e deixaram clara a insatisfação da classe trabalhadora, que vive com baixo 
poder de compra, num país mal administrado sem perspectivas de retomar o desenvolvimento.

Bandeiras foram agitadas em sinal de protesto.
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Reforma Trabalhista

Enquanto se discute a re
forma na previdência, a 
reforma trabalhista sai do 

caráter de urgência. O governo 
alega necessidade de moder
nização da CLT, pois a que está 
em vigor é do ano de 1940. 
A proposta é “dar liberdade” 

para que seja negociado férias, 
jornada de trabalho e intervalo, 
entre outros pontos, permitin
do que os acordos e conven
ções coletivas entre empresas 
e sindicatos prevaleçam.  Con
tudo, os representantes dos 
trabalhadores seguem preocu

pados com pontos da proposta. 
Entre eles está a possibili

dade de aumento da jornada 
de trabalho para 12 horas di
árias, redução da hora de al
moço, e o parcelamento das 
férias em três vezes ao ano.

“Não podemos aceitar; to

dos esses pontos já foram de
batidos e estão assegurados 
pela CLT, como as férias de 30 
dias, o intervalo de 1 hora para 
refeição, e nossa batalha pelas 
40 horas semanais de traba
lho”, explica o presidente do 
SINDIFÍCIOS, Paulo Ferrari.

Seminário Reforma da Previdência

O SINDIFÍCIOS participou do Seminário Reformas da Previdência – Desafios e Ação 
Sindical, realizado pelas principais centrais sindicais do país e pelo Dieese no au

ditório do Sindicato dos Padeiros, no centro de São Paulo, nos dias 7 e 8 de fevereiro. 
Com palestras durante os dois dias, especialistas expuseram a atual situação da 

previdência, os principais pontos da reforma, seu impacto sobre a população e quais 
ações poderão ser realizadas pelas centrais, para que seja feita uma reforma justa e 
digna para a classe trabalhadora. Entre os especialistas, estavam dois membros da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

HUMOR

Representantes de todas as centrais discursaram.
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Em muitos edifícios, as
sumir o papel de síndico 
é tarefa a que muitos 

se opõem. Informação e bem 
senso sempre ajudam o tra
balhador da categoria, conhe
cedor de suas funções, que 
também pode vigiar e partici
par para atuar num ambiente 
amistoso.

O porteiro, por exemplo, 
deve exigir que a guarita seja 
ventilada, tenha cadeira er
gonômica, água filtrada e ba
nheiro por perto para não se 
ausentar de seu posto.

Os funcionários também 
não podem almoçar dentro de 
banheiros ou embaixo de esca
das, como ocorre em dezenas 
de edifícios, e mesmo cientes, 
muitos síndicos são omissos e 
adiam, em vão, a solução.

Pesquisa do Sindicato da Indús
tria da Construção Civil do Esta
do de São Paulo (SindusconSP) 

divulgada no início de fevereiro apre
sentou um corte de 414 mil vagas de 
trabalho no setor em 2016 – a queda 
vem aumentando desde outubro de 
2014 e a expectativa é de mais cortes 
para os próximos meses.

Com essa redução, diminui tam

Menos vagas na construção civil = 
menos vagas nos condomínios

De olho nos maus síndicos

bém a quantidade de novos prédios e, 
consequentemente, o número de va
gas para trabalhadores em edifícios. É 
o efeito da crise, que atinge todos os 
setores da economia.

“Precisamos de uma Reforma Traba
lhista digna e o governo terá que ado
tar medidas emergenciais para salvar 
determinados setores”, afirma Paulo 
Ferrari.

Funcionários e moradores 
podem se desentender no 
dia a dia do condomínio, 

mas tudo tem limite.
O síndico deve orientar os con

dôminos que apenas ele pode dar 
ordens, orientar e chamar a aten
ção dos funcionários, pois se isso 
ocorrer de forma negativa poderá 
ser considerado assédio moral e 
classificado como crime contra a 
honra com aplicação de pena pela 

De olho no morador

Há casos em que os mora
dores reconhecem os proble
mas, o síndico não resolve as 
irregularidades e o caso vai 
parar na administradora, para 
que esta exija que o síndico 
tome as providências. Caso 
isso não ocorra, o Sindicato 
deverá ser acionado.

Para o presidente do SIN
DIFÍCIOS, Paulo Ferrari, o tra
balhador pode ir direto ao 
Sindicato: “Alertamos para 
que sejamos informados o 
quanto antes para tentarmos 
agilizar o processo; se uma 
simples conversa e orientação 
não resolverem, notificamos o 
condomínio e, se necessário, 
levamos o caso a Superinten
dência Regional do Trabalho 
e Emprego do Estado de São 
Paulo (SRTE/SP)”.

Justiça do Trabalho.
Tais crimes são aqueles que 

atingem a integridade moral da 
pessoa. 

Os mais conhecidos são os cri
mes de calúnia (acusar alguém pu
blicamente sem provas), difama
ção (acusar alguém publicamente 
de um ato desonroso) e injúria 
(chamar alguém de algo desonro
so). As penas podem chegar até 
um ano de detenção.
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Denúncia do Sindifícios faz 
condomínios ajustarem conduta

Diretores da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Edi�-
cios e Condomínios (CONATEC) 

se reuniram em Brasília, no início de fe-
vereiro, de olho nas possíveis reformas 
anunciadas pelo governo que podem 
re�rar direitos da classe trabalhadora.

A ideia é fazer os dirigentes se aprofun-
darem sobre as propostas do governo para 
saber se posicionar e falar em nome de 
toda a categoria, de norte a sul do país.

-
do a cidade de São Paulo, Paulo Ferrari 
apoiou a criação de um documento para 
ser enviado ao Congresso apresentando 
emendas a Reforma Trabalhista e outros 
projetos.

Confederação da 
categoria se reúne em 
Brasília de olho em 2017

Diretores da Conatec traçam metas para o ano.
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Dois condomínios da ca-
pital, um na Vila Espe-
rança e outro na Penha 

de França, foram denunciados 
ao Ministério Público do Tra-
balho (MPT) por possuírem 
funcionários contratados por 

A denúncia, feita pelo SIN-
DIFÍCIOS em 2014, foi trans-
formada em inquérito civil 
para que o MPT pudesse in-

que eram tratados de coope-
rados, atuavam sem registro 
e não recebiam hora extra e 

-
goria.

O problema maior da de-
núncia era o descumprimento 
de uma sentença de 2013 na 
qual o MPT já havia se mani-

festado contra vários condo-

entre elas a Concoop, conde-
nando-os a não mais fornecer 
mão de obra de trabalhadores 

sob pena de multa.

2016, o MPT informou ao Sin-
dicato que o condomínio na 
Vila Esperança assinou um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta se comprometendo a 
respeitar a sentença.

Esse é o trabalho do SIN-
DIFÍCIOS, que diariamente 
acompanha se os trabalhado-
res da categoria estão tendo 
seus direitos conquistados e 

terceirização são duas formas 
de explorar o trabalhador e se-

FIQUE ATENTO:
O SINDIFÍCIOS está sempre pronto para 
defender os direitos dos trabalhadores. 
Se você está trabalhando de forma 
irregular, denuncie: 0800-77-29-429
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Santo Amaro: 
A primeira subsede do Sindicato

Ronivaldo 
Pinto da Silva

A primeira subsede do 
SINDIFÍCIOS, em Santo 
Amaro, foi inaugurada 

em 1999, ainda na gestão do 
então presidente Laurindo Fer
rari.

Ao cair no gosto do traba
lhador da região, a subsede 
passou a oferecer serviços 
que também eram prestados 
na sede, como orientação e 
apoio jurídico, vagas, dentista, 
homologação, enfim, montou 
uma estrutura que facilitou 
muito para o trabalhador da 
zona sul.

Quem permanece direta
mente na subsede e atende o 
trabalhador é o vice-presiden

te do SINDIFÍCIOS, Francisco 
Machado Sobrinho, que atua 
ao lado de um grupo de fun
cionários capacitados para 
atender com a eficácia espera

Wanderson Sousa 
dos Anjos

da o trabalhador.
Também faz parte desse 

grupo os assessores que saem 
as ruas visitando os prédios 

dessa região. Wanderson Sou
sa dos Anjos e Ronivaldo Pinto 
da Silva estão diariamente nos 
prédios e condomínios intera
gindo com o trabalhador, ou
vindo suas queixas, levando 
informação e buscando desco
brir irregularidades.

Se você é da zona sul, vá 
conhecer a subsede de Santo 
Amaro. Ela fica localizada na 
rua Promotor Gabriel Nettuzzi 
Peres, 366. 

Você também pode ligar 
diretamente pra lá para fazer 
reclamações, denúncias, ou 
solicitar a visita de um asses
sor em seu edifício. Tel.: 5523-
4310 ou 5522-3744.

Sala de aula e de reuniões Recepção Consultório Odontológico
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O cadastro do cidadão no SUS – Sistema Único 
de Saúde – facilita a vida de muita gente que não 
tem convênio médico e depende da ajuda do governo 

para ser atendido.
No SINDIFÍCIOS, a Carteira de Sócio atualizada com paga

mentos em dia permite que o sócio e seus dependentes usufru
am os diversos serviços oferecidos na sede e subsede do Sindi
cato, como médicos, dentistas, laboratórios e cursos.

No Setor Médico, o Sindica to não possui convênio com hos
pitais, mas em casos extremos, possui a ambulância que leva o 
sócio até o hospital mais próximo para ser atendido pelo SUS, 
ocasião em que ele deve ter seu cadastro em dia. 

Muitas vezes, o paciente chega à emergência do hospital e 
depara com o lado burocrático pela falta de cadastro no SUS, 
o que gera demora no atendimento. Então, mantenha sua do
cumentação em dia tanto com o governo como no Sindicato; 
assim você facilita sua vida!

O novo prefeito de São Paulo, João Doria, acaba de 
assumir seu posto com a função de ser o novo 
“zelador” da cidade, tendo em mãos a responsa

bilidade de cuidar da principal cidade do país. 
O SINDIFÍCIOS está acompanhando sua atuação e vem 

tentando uma audiência com ele para apresentar propos
tas diretas da categoria. Também está de olho nos novos 
vereadores, para ver o que efetivamente sairá do papel e 
o que foi apenas promessa de campanha.

Sindifícios de olho 
no novo prefeito

Documentação em dia

Entrevista na web

O diretor Social do SINDIFÍCIOS, Izaías de Araújo San
tos, participou do programa PRÓ TRABALHADOR do 
site www.protrabalhador.com.br falando sobre o Dia 

do Trabalhador em Edifício, a importância da categoria para 
a sociedade e alguns entraves das funções. A entrevista está 
disponível no site do programa.

Agora, o trabalhador da categoria pode se divertir e eco
nomizar com as parcerias que o Sindicato acaba de fa
zer especialmente para os sócios e seus familiares. Kid

zania, Playland e MagicCity são os grandes parques que estão 
esperando sua visita.

Os ingressos podem ser adquiridos no 1º andar da sede 
(rua 7 de abril, 34 - Centro/ SP). Valores e mais informações 
pelo telefone 3123-3223.

Sindifícios fecha parceria 
com grandes parques

O Sindicato possui um 
número de telefone 
com chamada grátis 

que atende o trabalhador 
que precisa exclusivamente 
fazer denúncias sobre seu 
local de trabalho. A denún
cia pode ser anônima, o im
portante é que o trabalha
dor informe corretamente 
o problema e os dados do 
edifício onde ele ocorre. 

O melhor é que a ligação 
não tem custo e o proble
ma é prontamente avaliado 

0800 
Seu canal exclusivo de denúncias

e encaminhado para uma 
solução.

Vale informar que dúvi
das e informações continu
am sendo prestadas pelo 
Setor de Atendimento ao 
Trabalhador (3123-3281) 
e pela Sala do Associado 
(3123-3229). O 0800 é ape
nas para denúncias de irre
gularidades. 

Anote o número e apro
veite para contar com este 
aliado no seu dia a dia: 
0800 77 29 429.

Consultório Odontológico
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Artistas na categoria
Os trabalhadores em edifícios e condomínios de 

São Paulo formam uma categoria que possui, em 
seu meio, muitos artistas. Cantores, composito

res, pintores, artesãos, pessoas que expressam, através 
da arte, o seu talento.

Para homenagear todos esses artistas, apresentamos 
um trecho da poesia de Ramos Silva, nome artístico de 
um porteiro do Ipiranga, que há 20 anos veste a camisa 
de sua função com muito orgulho. No trecho que segue, 
ele fala das funções de porteiro e faxineiro.

Eu sou o seu porteiro, 
sei da minha importância
Pois a função que desempenho, 
tenho que mostrar confiança
Sou eu quem recebo todos, 
do adulto a criança
Das visitas inesperadas, 
olho com desconfiança
Às vezes incompreendido 
com os desconhecidos
Mas não se sinta ofendido,
faz parte da segurança.

Recebo suas encomendas 
sempre com muita atenção
Aquelas mais valiosas sempre 
entregando em mãos
Por isso, faço por merecer 
sua consideração.

 
Permitame apresentar 
eu sou o seu faxineiro
Das funções do condomínio, 
quem menos ganha dinheiro.
Mais é o que mais trabalho, 
limpo e varro  dia inteiro

Ainda tenho que aguentar, 
o morador do andar 
Que só vive a reclamar, 
pois insiste que seu andar
Seja limpo por primeiro.

Daí eu tenho que explicar 
Que sigo ordem 
da chefia 
E pra não dar 
prioridade
Trato todos com iguaria. 

Minha profissão meu orgulho

“É uma data a ser lembrada por toda a
sociedade tamanha a importância dessa 
classe trabalhadora; especialmente em 
São Paulo, uma cidade tomada pelos 
arranha-céus, esses trabalhadores 
são fundamentais para a vida urbana. 
Parabéns!” 

DIA DOS TRABALHADORES EM 
EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS

12 DE FEVEREIRO

PAULO FERRARI
Presidente do SINDIFÍCIOS e da FENATEC

Plenária Nacional 
de Mulheres

Nos dias 07, 08 e 09 de março foi 
realizada, na Praia Grande, a 
Plenária Nacional de Mulheres 

da Força Sindical. O evento acontece 
anualmente e a organização é da Se
cretaria Nacional de Políticas para as 
Mulheres da Força Sindical.

Algumas mulheres da categoria 
estiveram presentes ao lado do SIN
DIFÍCIOS, que foi representado pelas 
diretoras Francisca Gomes e Vilma 
Dutra Martins Medrado. As principais 
palestras abordaram Violência contra 
a Mulher, Reforma da Previdência, Em
poderamento da Mulher, Mulher e o 
Mercado de Trabalho, além de muitos 
trabalhos em grupo, que fizeram dos 
três dias da Plenária um sucesso.

No dia 8 de março, as mulheres foram 
recebidas com rosas no Sindicato.

8 de Março


