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Presidente Carlinhos conclama
empregados de Edifícios à luta por:
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O Espigão

No SEEMRJ, não vai ter golpe!

Justiça põe
golpistas no seu
devido lugar
Como a categoria sabe e qualquer um pode ver, inclusive neste jornal, são completamente mentirosas as afirmações feitas num
panfleto amarelo recentemente distribuído na categoria por covardes que não têm sequer a coragem de assinar embaixo do que
dizem.
O panfleto é apócrifo, ninguém assume a autoria, e certamente o tom
amarelado do folheto reflete o medo e a
dor de barriga que seus autores estão
sentindo ao escrevê-lo.
Mas o SEEMRJ não amarela. Enfrenta as mentiras dos covardes e dá nome
aos bois.
Primeiro, as mentiras.
É completamente falso que haja qualquer intervenção judicial no
Sindicato. Essa é apenas a vontade golpista desse pequeno grupo
de cunho político-partidário.
É mentira que não haja prestação de contas. Ocorrem todo
ano, como manda o Estatuto. Aliás, desafiamos qualquer sindicato
do Brasil a provar que tenha debatido e aprovado suas contas em
assembleia tão representativa, com a presença de mais de 400 associados, como recentemente ocorreu no SEEMRJ.
É mentira que haja venda de patrimônio pela Diretoria do Sindicato. Recente Assembleia, com ampla participação da categoria,
autorizou uma simples troca. Diante da inauguração da nossa Clínica
Médica em Copacabana, autorizou que o SEEMRJ venda nossa Assistência Médica Móvel e, com esses recursos, adquira um caminhão-baú, para que o sócio tenha um serviço de mudanças.
Agora vamos dar nomes aos bois.
Em 2008, a “oposição-hiena” (ó vida, ó azar, só sabe reclamar)
apresentou chapa nas eleições do SEEMRJ e perdeu. Perdeu feio.
Em 2014, não tiveram competência sequer para montar chapa.
Derrotados e sem qualquer apoio na categoria, tentam, a qualquer custo, dar um golpe no Sindicato. Um golpe judicial. Querem
tomar o Sindicato pelo golpe, sem voto, ao arrepio dos Estatutos.
Mas, convenhamos, se um grupo não consegue nem montar uma
chapa, como pode pretender dirigir o Sindicato da categoria?
Aquela oposição que já tivemos, se desmilinguiu. Derreteu. A
ponto de sobrarem apenas dois sujeitos que, solitários e no desespero, se deixaram recentemente cooptar por um partido político.
Triste fim. Aceitam agora ser marionetes de caciques políticos
e partidários! Logicamente, o objetivo desse grupo é tirar o nosso
Sindicato das mãos da categoria para submetê-lo, unicamente, aos
interesses do partido político.
Como é óbvio, os golpistas têm sido veementemente rechaçados,
tanto pela categoria quanto pela Justiça, que recentemente pôs uma
pá de cal nas manobras golpistas.
A Justiça colocou os golpistas no seu devido lugar, afastando
definitivamente do nosso Sindicato a nefasta sanha dos interesses
político-partidários, estranhos à categoria.

O carisma
de Carlinhos,
presidente há
menos de
1 ano.

Uma categoria, um
sindicato, um líder

As cenas de carinho da categoria
para com o presidente Carlinhos,
que assumiu a presidência há
menos de 1 ano, mostram que o
Sindicato está no rumo certo para
representar cada vez melhor os
empregados em edifícios do Rio e
Região.
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Grande assembleia dá o pontapé inicial

Começa a Campanha Salarial

Assembleia realizada na Sede Campestre do Sindicato, no último dia 21 de fevereiro, com mais de 400 associados, definiu nossa Pauta de Reivindicações para
a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
deste ano. A pauta já foi encaminhada ao
Secovi (sindicato patronal) e aguardamos
o agendamento da primeira reunião de negociação.
A pauta fixou em 16,62% nossa reivindicação de reajuste salarial. Este índice já
inclui um ganho real acima da inflação dos
últimos 12 meses (veja as principais reivindicações no quadro ao lado).
Na assembleia, o presidente do SEEMRJ, Carlos Antonio Cunha de Oliveira,
carinhosamente chamado pelos trabalha-

dores como “companheiro Carlinhos”, lembrou que a inflação está aumentando mês
após mês, os juros continuam altos, a carga de impostos é elevada e tudo isso corrói
o poder de compra dos salários. “Por isso,
além da reposição, vamos lutar para conquistar um aumento real para superarmos
a inflação”, disse, arrancando aplausos da
assembleia.
- Só com a participação de todos vamos
conquistar um bom acordo que garanta
também avanços sociais. Os empregados
de edifícios deram uma demonstração de
força e união ao realizarem esta grande
assembleia e aprovarem por unanimidade
a Pauta de Reivindicações - concluiu o presidente do SEEMRJ.
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A.G.O. com mais de 400 aprova contas

Também no dia 21, mais de 400 sócios analisaram e aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas do Sindicato. Na foto acima, o presidente
do Conselho Fiscal (CF), companheiro José Manuel, comenta o Parecer do
CF à Assembleia. Na mesa, dr. Claudio, advogado do SEEMRJ, o diretor de
Formação Profissional e Sindical José Vicente, a contadora Eunice Ferreira,
o vice-presidente Fernando e o secretário-geral Divanilson.

Entidades nacionais dos empregados
em edifícios prestigiam SEEMRJ
O presidente da FENATEC e da CONATEC, Paulo Ferrari,
trouxe o apoio nacional da categoria à nossa Assembleia.
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Foto Dirce Pereira

Palavra do
PRESIDENTE

Sindicato bom é forte
e independente!

C

ompanheiros, todo trabalhador sabe que o sindicato é
o seu instrumento para concretizar a união da categoria e o fortalecimento de suas lutas. É através do sindicato
que podemos construir vitórias, conquistas e benefícios.
Por isso, o Sindicato é tão importante. O trabalhador sozinho, isolado, é frágil perante o patrão e o governo. Unidos somos fortes.
Nesse momento, iniciamos a caminhada, a luta e a negociação com os patrões em busca de melhorias salariais.
Como você pode ajudar? Comparecendo às assembleias
e manifestações que o Sindicato convocar, informando-se pelo nosso jornal e por nosso site na internet.
Companheiro, acima de tudo defenda sempre o
seu Sindicato. Ele é seu. Aqui é a sua casa e aqui
você encontra empregados de edifícios e condomínios como você, trabalhando por todos nós.
Jamais permita que ataquem o seu Sindicato, que ataquem quem te defende. Quem fica feliz com o sindicato enfraquecido é o patrão. Aos trabalhadores só
interessa o fortalecimento e a independência do seu Sindicato. É assim que conseguimos vitórias e conquistas.
Um grande abraço,

Carlos Antonio
Cunha de Oliveira (Carlinhos)
Presidente do SEEMRJ
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1º de Maio: inscreva-se
já para a Comemoração do
Trabalhador em Edifícios
Comemoração do 1º de
Maio em nossa Sede
Campestre terá sorteio
de brindes aos associados. Mas a inscrição até
20 de abril é obrigatória
O SEEMRJ já prepara a
comemoração pelo Dia do
Trabalhador, que será realizada no próprio domingo,
1º de maio, em nossa sede
de Mauá. Além de bandas
de música – já estão contratadas a Banda Brasas
do Forró e o Duquinha e
Banda, além da participação especial do nosso diretor compositor e cantor,
Ibiapina Santos – a grande novidade é o sorteio de
brindes para os associados.
Para participar, o associado em dia com suas obrigações estatutárias deve
inscrever-se até o dia 20 de

Banda de Forró, futebol, piscina e sorteio de brindes:
tudo de bom em nosso Dia do Trabalhador

abril, de 9 às 17h, em nossa sede de Copacabana ou
na subsede de Cabo Frio.
“Estamos
caprichando
ao máximo para dar alegria
e conforto à nossa catego-

ria. A novidade dos brindes
é um exemplo, e estamos
melhorando outros pontos
da organização também”,
declarou o presidente Carlinhos.

SEEMRJ vai comprar caminhão-baú para
fazer a mudança dos associados

Na Assembleia realizada em 21 de fevereiro deste ano, na sede de Mauá, os associados aprovaram a venda da Assistência Médica Móvel do Sindicato para financiar a
compra de um caminhão-baú. Com a inauguração da nossa clínica médica em Copacabana, o serviço móvel do Sindicato está sem uso. Em contrapartida, os trabalhadores
reclamam dos altos custos de mudança que são obrigados a pagar quando são demitidos ou mudam de emprego. O problema está prestes a acabar. O Sindicato já está
providenciando a troca da unidade móvel pelo caminhão-baú para fazer as mudanças
e assim atender aos anseios dos trabalhadores.

Mamografia em
Copacabana

O Sindicato vai ampliar
o rol de exames médicos
oferecidos aos associados
e dependentes incluindo
a mamografia, na sede de
Copacabana. O procedimento é hoje a melhor forma de se identificar precocemente o câncer de mama
e vai beneficiar associadas
e esposas e filhas de sócios.

Futebol começa dia 8 de maio!
Começa no domingo 8 de maio o Campeonato de Futebol
2016 dos empregados em edifícios, organizado pelo nosso
Sindicato. Doze equipes disputarão o troféu. “Os jogos serão realizados nos primeiros e terceiros domingos de cada
mês,exceto na Abertura, que será no segundo domingo por
causa das comemorações do 1º de maio”, informa o nosso
diretor de Esporte e Lazer, companheiro Luiz Sampaio.
Este ano, os times na disputa são: Laranjeiras FC, Casa
Alta Esperança FC, Campinense FC, União de Copa FC, Mulungu FC, Treze FC, Palmeiras FC, União do Piauí FC, Força
Jovem FC, Submarino FC, Queimadense FC e Nacional FC,
todos formados por trabalhadores da nossa categoria.

