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Negociação firme arranca vitória!

Convenção fecha com
aumento real nos pisos

Nosso Sindicato fechou com o
Secovi-Rio a Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) deste ano, válida a
partir de 01 de abril de 2016. Após
muitas rodadas de negociação, garantimos um reajuste para os pisos
salariais de 10,37%, ou seja, acima da inflação do período. É obrigatório o pagamento dos atrasados
(diferenças de salário referente ao
reajuste retroativo a abril) a todos
os empregados em edifícios e condomínios representados pelo SEEMRJ. Os salários acima do piso devem ser reajustados em 9,38%.
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Palavra do
PRESIDENTE

Grandes vitórias

C

ompanheiros,
Apresentamos nesta edição especial do “Espigão”
duas boas notícias. A primeira é que, mais uma vez,
assinamos nossa Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
garantindo um ganho real para os pisos salariais, acima
da inflação. E, para os demais salários, o índice ficou
muito próximo à inflação. Ora, na atual situação de crise
do país, com a economia devagar e o alto desemprego,
trata-se de uma excelente conquista.
lém disso, mostramos aqui a evolução dos pisos salariais frente à inflação. Estamos ganhando de goleada.
Contra uma inflação de 50,59% nos últimos 6 anos,
tivemos aumentos que chegaram até 109%.
ompartilhamos aqui, também, uma outra grande
alegria da direção do SEEMRJ: a aquisição de um
equipamento de última geração para realizarmos exames de mamografia em nossa clínica de Copacabana.
Esperamos implantar este serviço nos próximos meses.
Trata-se de uma grande conquista para as mulheres da
nossa categoria e para as mulheres e filhas dos nossos
associados.
Sindicato é só alegria. Estamos muito felizes. Mas,
é claro, sabemos que ainda há muito por fazer pela
nossa categoria. Estamos juntos. Vamos em frente!
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MAIS BENEFÍCIOS!

Esposas de porteiros e
associadas terão exame de
mamografia gratuito no SEEMRJ
A diretoria do nosso Sindicato já adquiriu um dos mais
modernos
equipamentos para a realização do exame de
mamografia.
Este
exame é fundamental para as mulheres
na prevenção e detecção do câncer de
mama.
- O equipamento
está para chegar e no
segundo semestre já
poderemos oferecer
este exame em nossa

A mamografia detecta o câncer de mama a tempo de
ser feito o tratamento com grandes chances de cura.
Em breve, gratuito para sócios do SEEMRJ

Clínica de Copacabana
para as associadas e
as esposas e filhas de

associados ao Sindicato - revela o presidente Carlinhos.

Benefícios que o SEEMRJ oferece
aos sócios e dependentes
No SEEMRJ, os empregados em edifícios,
associados, e suas
famílias têm muitos
benefícios. Veja aqui
alguns deles:

O

Um grande abraço,

Carlos Antonio
Cunha de Oliveira (Carlinhos)
Presidente do SEEMRJ
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Atendimento de
Pediatria, em
nossa Clínica
de Copacabana (acima), e
atendimento
odontológico,
na Subsede da
Tijuca (ao lado)
são exemplos
de serviços do
Sindicato para
sócios e dependentes.

• Atendimento gratuito
em clínicas médicas;
• Atendimento odontológico gratuito;
• Lazer e diversão para
adultos e crianças;
• Assistência jurídica gratuita nas áreas trabalhista, cível e criminal;
• Assistência Social para
empregados em edifícios;
• Convênios com descontos.

