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A classe trabalhadora vive um triste período de 
perdas. Após longos anos de conquistas que 
geraram garantias na própria CLT, muitas re exo 
de um movimento sindical decisivo para a 
história do país, o Brasil passa por um período 
triste e sombrio, de incertezas e sem visão de 
futuro para seu povo.

A reforma trabalhista e a próxima reforma 
previdenciária deixam claro que o trabalhador é 
o alvo a ser dilacerado. Ele já sente na pele os 
malefícios das leis feitas para os ricos. Muitas 
categorias estão cando praticamente sem 
representação, pois não possuem garantias em 
suas convenções coletivas e o governo tenta, a 

todo custo, acabar com as entidades sindicais.
Com os trabalhadores em edifícios não é 

diferente. Além das mudanças nas leis, algumas 
administradoras e condomínios que não 
respeitam o trabalhador, tentam burlar e não 
cumprir com algumas das suas garantias.

Muitos funcionários procuram o Sindicato com 
comunicados absurdos que receberam no 
trabalho e vem esclarecer dúvidas a respeito. 
Esse é o ponto positivo, pois o trabalhador já 
percebeu que apenas o Sindicato o defende.

“Estamos trabalhando incessantemente para 
conscientizar o trabalhador, pois se não estiver-
mos juntos para garantir a nossa Convenção e 

exigir que seja respeitada, vamos retroceder de 
tal forma que demorarão anos para alcançarmos 
o que temos hoje”, a rma o presidente do 
SINDIFÍCIOS, Paulo Ferrari.

As garantias do trabalhador continuam na 
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e 
esta, sim, tem força de lei. Ela deve ser seguida, 
observada, respeitada. Por isso, não aceite 
perdas. Procure o SINDIFÍCIOS, pois apenas ele 
representa a categoria e defende seus interesses. 
Consulte o Departamento Jurídico, o Setor de 
Atendimento ao Associado ou os Assessores que 
visitam os prédios. 

PRINCIPAIS PONTOS ONDE O 
TRABALHADOR ESTÁ SENDO LESADO

HOMOLOGAÇÃO

Alguns condomínios tentam obrigar o trabalhador a assinar sua rescisão contratual no edifício ou no 
escritório da administradora. Isso é irregular. Não tem valor legal. Está  na Convenção da 
Categoria que homologação só tem valor quando feita no Sindicato e, assim, todo cálculo será 
avaliado para o trabalhador assinar o que é devido.

FÉRIAS, 13º, ALIMENTAÇÃO

Tudo está garantido e deve ser respeitado. Na dúvida sobre o período de férias que está sendo 
concedido, valor do 13º e do vale alimentação, dirija-se ao 1º andar do Sindicato com sua carteira de 
trabalho e os doze últimos holerites para que o devido cálculo seja feito.

ABUSO NOS CONDOMÍNIOS
ESCORADOS NAS FALHAS DA ÚLTIMA REFORMA, ALGUNS CONDOMÍNIOS 

TENTAM BURLAR ATÉ MESMO A CONVENÇÃO DA CATEGORIA

MODERNIZAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE 

FORMAÇÃO

O Departamento de Formação do 
SINDIFÍCIOS, conhecido como 

Setor de Cursos, passará por um 
período de modernização. Em 
breve, teremos novidades. Por 

favor, aguardem!
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SEM FESTAS
Passamos recentemente pelo 1º de maio e desta vez não enxerguei motivos para comemorarmos, pois 
vivemos o desmanche total de tudo aquilo que conquistamos em anos de história.

Em pouco tempo, muito já se perdeu, e por vezes nem mesmo o trabalhador percebe que as maiores 
garantias que ele possui, seja na CLT ou na Convenção, vieram da atuação do movimento sindical.

patrões e indo às instâncias superiores sem medo de falar em nome de seu representado.

Você também deve fazer sua parte e não se calar. Vá ao Sindicato, telefone, mande mensagem pelas 
redes sociais, denuncie! Não seja vítima de descaso, desrespeito e abuso. Temos que ser atuantes para 
sermos protagonistas de nossa história.

Paulo Roberto Ferrari
Presidente do SINDIFÍCIOS

EXPEDIENTE:

EDITORIAL

60 anos

Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios
 e Condomínios de São Paulo

Rua Sete de Abril, 34 - Centro  |  São Paulo 
Tel.: (11) 3123-3211  |  Fax: 3258-8983

DENÚNCIAS: Ligue grátis para 0800 77 29 429

No dia 05 de agosto o SINDIFÍCIOS atingirá 
a marca dos 60 anos de sua fundação. Um 
marco na história do movimento sindical e 
da classe trabalhadora brasileira.

Todos estão convidados a participar do que 
está por vir. Acompanhe o Sindicato 

por dentro do que acontecerá em 2019.


