
Campanha Salarial  2015
Patrões murrinhas oferecem migalhas aos trabalhadores!

Preparem-se que as notícias 
não são boas. Quando o Sindica-
to insiste na participação, mobi-
lização e sindicalização dos tra-
balhadores é porque sabemos 
com quem estamos lidando, ou 
seja, um patronato que vive de 
explorar seus empregados. Esses 
patrões só funcionam na base 
da pressão. E pressão se faz com 
todo mundo unido junto com o 
seu Sindicato.

Estamos em nossa data-base, 
que é 1º de Janeiro, e as negocia-
ções até o momento só apontam 
para retrocesso e retirada de 
conquistas, muitas delas há 20 
anos que estão em nossa CCT – 
Convenção Coletiva de Trabalho. 
Sobre o reajuste salarial, o Sin-
dicato Patronal ofereceu apenas 
o índice da inflação do período 
(INPC) e para o tíquete refeição 
zero de reajuste. Isso mesmo, 
um grande e miserável ZERO.

Como furar o bloqueio mal-
doso dos patrões? Só com luta, 
companheiros e companheiras. 
Fiquem atentos, pois a qualquer 
momento o Sindicato pode cha-
mar uma Assembleia Geral para 
discutir com os trabalhadores es-
tratégias para arrancarmos avan-
ços em nossas reivindicações.

Lembre-se que a vitória, que 
todos desejam, depende da par-
ticipação de cada trabalhador.

Proposta Patronal é indecente. Retirada de 
conquistas é ataque ao bolso do trabalhador.

Além de oferecer uma miga-
lha de reajuste salarial e nada 
de aumento no tíquete refei-
ção, os patrões querem tirar 
dos trabalhadores em condo-
mínios o adicional de monito-
ramento e o adicional de incen-
tivo educacional. São cláusulas 
conquistadas com muita luta e 
que agora eles querem tirar da 
Convenção Coletiva de Traba-
lho. É ou não é uma aberração? 
E não para por aí, os patrões 
querem também tirar o tíquete 
das férias, que é um grande au-
xílio para o empregado do seg-
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CONDOMÍNIOS NÃO 
PODEM MAIS TERCEIRIZAR 

FUNCIONÁRIOS

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 
garantiu legalidade para a cláusula de 
convenção coletiva de trabalho firmada pelo 
Sindicato dos Condomínios Residenciais e 
Comerciais do  Distrito Federal. 
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Depois de 25 anos 
de existência, 
o Sindicato dos 

Trabalhadores em Imo-
biliárias e Condomínios 
do DF, realizou um so-
nho aguardado por toda 
a classe:  A aquisição de 
sua sede própria.

Parte deste objetivo 
já tinha se cumprido em 
Agosto de 2010, quando 
compramos uma sub-se-
de em Taguatinga –DF.

Funcionando desde o 
inicio no coração da ci-
dade, no Edi�icio Eldora-
do no Setor de Diversões 
sul, A diretoria objetivou 
continuar no mesmo lo-
cal visando assim uma 
melhor comodidade ao 
atendimento da classe.

A nova sede �ica no 
quarto andar do Edi�ício El-
dorado nas salas 407 e 408.

O presidente do Sei-
con – DF, Afonso Lucas 
a�irma que esta é uma 
conquista de todos os 
sindicalizados “Estamos 
extremamente felizes em 

TRATATIVAS DIFERENTES 
AOS FUNCIONÁRIOS DE 
CONDOMÍNIOS 

As relações humanas são sempre di�íceis. 
Em locais fechados, como os condomínios, é 
ainda mais desa�iador manter o c otidiano nos 
trilhos e sem problemas.  E quando essa rela-
ção envolve hierarquia, há ainda mais pontos 
a serem trabalhados. Páginas 4 e 5

Seicon – DF adquire  
sede própria

conquistar este espaço. 
Agora temos um por-
to seguro, podemos ter 
conforto durante nossas 
reuniões, atendimentos e 

outras atividades ”, disse.
Afonso Lucas co-

menta ainda que a com-
pra da sede própria foi 
graças ao trabalho que 
vem sendo feito e o re-
conhecimento desse 
trabalho por parte dos 
sindicalizados, que com 
suas contribuições pu-
deram ajudar na compra 
do imóvel.
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mento de shoppings, pois nas 
férias o trabalhador também 
tem que se alimentar.

Vamos todos à luta contra o 
retrocesso.



Agentes Policiais ignoram queixas crime de trabalhadores
Os trabalhadores, na maioria 

dos postos de trabalho, são hu-
milhados, massacrados, ofendi-
dos e até sofrem injúrias raciais 
e de gênero, por síndicos, clien-
tes e moradores, lembrando que 
a maioria desses ataques cons-
tituem crimes. E quando o tra-
balhador vai até uma delegacia 
registrar queixa, sofre mais uma 
humilhação, pois os agentes po-

Empregados de Shopping na Asa Norte assinam que 
receberam uniformes. Mas não receberam.

Está em nossa Convenção Coletiva de Traba-
lho que os empregados de shoppings têm direi-
to a receber o uniforme, conforme o artigo 13 
da CCT, veja:  CLÁUSULA 13: Os empregadores, 
sujeitos à obrigatoriedade da Lei nº 1.851-DF, de 
24/12/1997, concederão gratuitamente aos seus 
empregados, a cada 12 (doze) meses de vínculo 
empregatício, dois conjuntos de uniformes e dois 
pares de calçados adequados a cada função. No 
entanto, a administração de um grande shopping 
na Asa Norte obrigou seus empregados a assina-
rem que recebeu o uniforme, mas a verdade é que 
eles nada receberam. Uma clara tentativa de bur-
lar a legislação, além de flagrante assédio moral 
contra os trabalhadores ao serem submetidos a 
pressão para assinarem um recibo que na verdade 
é falso, pois se afirmam que receberam o unifor-

Estamos atentos aos desmandos, 
às perseguições, à sonegação de 

direitos e às humilhações contra os 
trabalhadores e as trabalhadoras.

Mexeu com o trabalhador, 
Mexeu com o SEICON

liciais têm se recusado em fazer 
o boletim de ocorrência, man-
dando o empregado procurar a 
justiça de pequenas causas ou 
nem mesmo isso, recusa e aca-
bou, diz que ali não é o local para 
registrar o crime.

O Sindicato repudia essa 
atitude e espera que as auto-
ridades competentes tomem 
providência para resolver esse 

problema e se coloca à disposi-
ção dos trabalhadores para que 
procurem o sindicato sempre 
que sofrerem qualquer tipo de 
assédio em seu local de traba-
lho. Temos assessoria jurídica 
para atender a todos os asso-
ciados que se encontram nessa 
situação. Se você ainda não é 
sindicalizado, venha se proteger 
em seu Sindicato. Filie-se já!

me, mas não receberam, o recibo é o documento 
mais fajuto que se tem notícia.

O Sindicato está tomando as devidas provi-
dências junto às autoridades competentes. Doa a 
quem doer.



Assédio moral no Venâncio 3.000
Trabalhadores do Shopping Venâncio 3000 

denunciaram ao Sindicato que o encarregado e 
o gerente operacional daquele Shopping vêm hu-
milhando os empregados, inclusive com ofensas, 
gritos e humilhações, algumas delas de cunho 
pessoal e em reuniões realizadas por essas che-
fias. Tais fatos são do conhecimento dos supe-
riores, que não interferem em nada para acabar 
com o sofrimento dos empregados.

Os que trabalham na Praça de Alimentação 
são obrigados a carregarem pesos excessivos 
como bandejas, pratos, copos e talheres e adver-
tidos caso algo quebrar. O Sindicato encaminhou 
denúncia ao Condomínio do Venâncio 3.000 e 
recebeu como resposta que as denúncias seriam 
apuradas, mas no mesmo documento já deixam a 
entender que nada será investigado, pois alegam 
que os empregados só denunciaram porque fo-
ram demitidos e ficaram com raiva.

Lago Norte: O Shopping é chique, 
mas nos bastidores tem assédio e baixaria.

Os trabalhadores de serviços gerais de um Sho-
pping no Lago Norte sofrem todo tipo de humilha-
ção praticada pelo supervisor e pelos encarregados. 
Eles são assediados até pelo local onde moram, pois 
os chefes dizem que, pelo local onde moram, os 
empregados não têm educação e cultura nem para 
limpar o banheiro da Praça da Alimentação.

A situação é tão grave que um dos meliantes se-
quer conversa com alguns empregados, tratando
-os com arrogância e como se fossem criminosos 
por serem humildes.

O Sindicato alertou o Superintendente do chiquér-
rimo Shopping e solicitou providências e caso elas não 
sejam tomadas de imediato, esta entidade acionará a 
justiça do trabalho para as devidas providências. 

O Sindicato encaminhou denúncia à Superin-
tendência Regional do Trabalho e também ao 
Ministério Público do Trabalho e aguarda as dili-
gências para apurar as denúncias e as possíveis 
punições aos assediadores e seus comparsas. 
Acham que isso é muito? Tomem mais uma.
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A terceirização volta a nos assombrar
A terceirização é um dos piores contratos de trabalho, pois 

uma boa parte do contrato fica com o patrão, que intermedia a 
mão de obra e não move uma palha, a não ser contar o dinhei-
ro que recebe todo mês graças ao suor de seus empregados. 
Com muita luta, a Justiça determinou que nos condomínios e 
shoppings, os terceirizados deveriam ser substituídos por mão 
de obra própria, ou seja, contratação direta.

Pois nesta Campanha Salarial, além de morrinhar um reajus-
te de salário decente, os patrões querem voltar com a tercei-
rização, pois eles querem retirar da Convenção a cláusula que 
proíbe a terceirização.

O Sindicato vai lutar para impedir que isso aconteça, pois 
não é justo que o trabalhador tenha que ralar até a exaustão e 
o patrão, belo e formoso, ficar com uma parte. Ser síndico ou 
gestor é para quem sabe e tem disposição. Se querem vida fá-
cil, porque não arrumam emprego para teste de colchão?

O SEICON vai brigar pelos 30% de Risco de Vida para os 
porteiros e demais trabalhadores do segmento de segurança

O Sindicato convoca todos os porteiros e demais tra-
balhadores do segmento de segurança para uma gran-
de luta que iremos travar junto ao patronato e outras 
instâncias do poder judiciário e até legislativo, caso ne-
cessário, pois estamos reivindicando que esse segmen-
to também tenha direito aos 30% de Adicional de Risco 
de Vida que foi dado aos vigilantes em todo o Brasil.

Entendemos que os porteiros e demais trabalhadores 
do segmento de segurança correm os mesmos riscos que 
os vigilantes, exercem funções similares e são cobrados 
pelos empregadores para prestar segurança aos mora-
dores em condomínios e edifícios públicos e privados. 
Muitos, inclusive, trabalham ao lado do vigilante e atu-
am exatamente do mesmo modo, interpelando pessoas, 
prestadores de serviço, visitantes e moradores. 

Também cuidam da segurança física e patrimonial, 
e normalmente são vistos como segurança,  e cobra-
dos como tal.Portanto, não há quase nenhuma dife-
rença entre as atividades e mesmo assim, recebem um 
piso salarial muito inferior ao pago aos seguranças pri-
vados. Consideramos uma injustiça e vamos lutar com 
muito compromisso para mudar essa situação.

30% de 
Adicional de 
Risco de Vida 

já!


