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Seicon-DF fecha reajuste de 10,5%,
com auxílio- alimentação de
R$ 35/dia para trabalhadores em
condomínios
de
casas
Apesar da crise econô- quem trabalha na escala Devemos lembrar que

mica no país ser citada
várias vezes pelos patrões
nas rodadas de negociações para eles não pagarem o que é justo para os
trabalhadores de casas,
nós do SEICON-DF conseguimos mais esta vitória de 10,5% de reajuste
no salário e, agora, o auxílio-alimentação
está
no valor de R$ 35,00/dia
Além dos reajustes conquistados, devemos lembrar dos diversos benefícios significativos que
já possuímos, como o
adicional de insalubridade, triênio, incentivo
educacional, monitoramento e um abono de
férias convencional a título de Cesta Básica no
valor de R$ 324,00 para

12x36 e R$ 558,00 para
quem labora na jornada de 44 horas semanais.
Na soma do salário
com os benefícios, o total pago por mês aos
trabalhadores em condomínios do Distrito Federal é o maior do país.

muitos
trabalhadores
da categoria espalhados
pelo Brasil, ficaram com
reajuste abaixo de 9%.
Por isso, temos orgulho
em dizer que possuímos a
melhor convenção do país
no que se refere a trabalhadores em condomínios.

Eleição da diretoria
do Seicon-DF
Este mês haverá eleição
para renovação da diretoria
do SEICON-DF. Você, associado há mais de 6 meses,
em dias com sua mensalidade, compareça, no próximo
dia 29 de março, na sede ou
subsede da entidade sindi-
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cal e exerça a sua cidadania.
Sua presença é muito importante para nós.
Nos dê mais esse voto de
confiança e receba em troca, nossa lealdade e compromisso com as causas
de todos os representados.

SEICON-DF parabeniza as mulheres por seu dia,
comemorado no dia 8 de março

O SEICON-DF parabeniza
as mulheres, principalmente, as trabalhadoras em condomínios e imobiliárias do
Distrito Federal, pelo Dia
Internacional da Mulher. comemorado no dia 8 de março.
A entidade sindical aproveita essa importante data
comemorativa, para incentivar as trabalhadoras
a denunciar qualquer tipo
de agressão física e moral, que venha a sofrer no
seu local de trabalho ou até
mesmo dentro de sua casa.
O Brasil tem dados alarmantes de violência contra a mulher e nós pre-

cisamos,
juntos,
lutar
contra esse vergonhoso fato.
Os principais agressores
são os companheiros, e no
local de trabalho, as agressões vêm de superiores e até
mesmo, colegas de trabalho.
A violência física ou psicólógica traz consequências
gravissímas tanto para a mulher que sofre, quanto para
todos que convivem com ela.
Algumas dessas consequências são: danos à integridade
psíquica, física e à autoestima da vítima, desequilíbrio
emocional, entre outras.
Não existem desculpas para
a violência, mulheres, denunciem!! O telefone para
denúncia de violência contra a mulher é o 180 e em
casos de violência no local
de trabalho, também procurem o SEICON-DF, nós da-

remos todo o apoio a vocês.
O sindicato está distribuindo às associadas que
estão em dia com a mensalidade sindical um brinde
pelo Dia da Mulher. Quem
não recebeu em seu local
de trabalho, pode retirar o
seu na sede do SEICON-DF

Brinde entregue às associadas
do SEICON-DF

Com a palavra, o Presidente...
Primeiramente, gostaria de
parabenizar, em nome de toda a
diretoria do Seicon-DF, os trabalhadores em condomínios de
casas por mais essa vitória, em
pleno tempo de crise que estamos vivendo. Nós conseguimos um reajuste significativo
para a categoria, além de todos
os direitos que estão em nossa convenção, que foram conquistados ao longo dos anos.
Gostaria, também, de aproveitar a oportunidade para chamar
a atenção dos trabalhadores para
a atual situação do nosso Distrito
Federal e do nosso país, que vivem momentos difíceis e preocupantes com um Congresso Nacional desacreditado e um governo
local cada vez mais perdido em
suas ações. A taxa de desemprego e a de inflação estão cada
vez mais altas. Além do custo de
vida, que faz o dinheiro do trabalhador valer cada vez menos.
A entidade sindical faz, diariamentente, cada vez mais rescisões, por isso, trabalhador, o Seicon-DF alerta que quem garante
o emprego é você. Faça sua parte
e procure o sindicato se precisar
de auxílio em alguma questão.
Mas para que, nós do SeiconDF possamos fazer nossa parte,
precisamos da união dos trabalhadores. Uma categoria unida
consegue mais vitórias diante
dos poderosos que insistem em

querer diminuir nossos direitos e o valor do nosso trabalho.
São os porteiros, os trabalhadores de serviços gerais, zeladores, entre outros, os responsáveis
pela excelência no atendimento dos condôminos e seu valor
deve ser reconhecido por meio
de um tratamento respeitoso por
parte de síndicos e moradores,
além do cumprimento integral
das leis trabalhistas e de um local de trabalho com uma estrutura física adequada para a saúde
física e mental do trabalhador,
como vestiários, refeitórios, banheiros, e salas de descanso, para
que ele possa exercer seu trabalho da melhor forma possível.
É para garantir todos esses direitos que o Seicon-DF investe
na qualificação de seus funcionários e solicita a vocês, trabalhadores, que denunciem qualquer tipo de omissão de direitos,
abusos, assédios, agressões e desrespeitos. O sindicato já ganhou
diversos processos na justiça a
favor de trabalhadores que tiveram seus direitos suprimidos.
Aqui, nós não temos medo
dos patrões e não abafamos nenhuma denúncia. Nós fiscalizamos, diariamente, os condomínios e os notificamos, desde
que autorizados pelos empregados, e se os problemas não
forem resolvidos, acionamos a
justiça do trabalho. Nosso obje-
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tivo é o bem-estar e a garantia
dos direitos dos trabalhadores.
Assim como o sindicato, não
tenha medo de síndicos e moradores intransigentes e abusivos,
trabalhador, denuncie e juntos vamos construir um futuro
melhor para toda a categoria.
Afonso Lucas Rodrigues
Filie-se ao Seicon-DF! Juntos somos
mais fortes!
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Agora só falta você...

Em todos os eventos que
participamos pelo país, somos
elogiados pela bela convenção
que temos.Tanto por empregadores como por empregados.
Aqui em Brasília, não tem
sido diferente por parte dos
empregadores. Você, trabalhador, não faz conta, teu
colega também não, mas
brasilia2016.pdf
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seus empregadores fizeram
e chegaram a conclusão do
que há tempos temos falado:
“ Cuidado, olhe o que fala
e com quem fala, observe o
que é Lei e o que é conquista do Seicon-DF, saiba o que
é e para que serve o sindicato.
Portanto, analise com precisão a nova convenção e veja
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quantas conquistas no decorrer do tempo, o Seicon-DF
conquistou para a categoria.
Procure
o
sindicato
para tirar suas dúvidas.
Saiba porque temos a
melhor CCT do país, a
nível
de
condomínios.

