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Base territorial: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Guapimirim, Nilópolis, Magé, Itaguaí,
Paracambi, Belford Roxo, Japeri, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras.

FILIADO À FENATEC, 
CONATEC E FORÇA 

SINDICAL

PalavRa do
PRESidEntE

Prezado Companheiro,

A verdade é que a classe 
trabalhadora tem sofrido 
muito com o atual governo. 
O salário mínimo nacional é 
o menor da nossa História. 
A inflação come nosso salá-
rio todo mês e cada vez está 
mais caro colocar comida 
na mesa da nossa família. A 
carne, o gás de cozinha, o 
combustível, o arroz e até os 
vegetais estão pela hora da 
morte.

Nessa situação, nosso Sindi-
cato comemora a conquista 
de 11% de reajuste salarial 
para todos da nossa categoria 
na Convenção Coletiva deste 
ano. Um aumento importante 
nos salários que ajuda a man-
ter nosso poder de compra!

Além das conquistas da 
Convenção, nosso Sindicato 
continua oferecendo muitos 
serviços para os associados e 
aqueles que contribuem para 
o Sindicato, como médicos, 
exames, dentistas, advogados 
e sede campestre.

Trabalhador inteligente contri-
bui e fortalece seu Sindicato. 
Sem o sindicato, o emprega-
do fica sozinho e enfraquecido 
diante do patrão.

Carlos Antonio  
Cunha de  
Oliveira
Presidente do  
SEEMRJ

Sindicato conquiSta 
11% de aumento

O reajuste é para todos os trabalhadores em edifícios e condomí-
nios e vale desde 1º de abril. Todas as conquistas anteriores foram 
mantidas na Convenção Coletiva, mas atenção: o não pagamento 

da Contribuição Assistencial anual significa que o empregado 
abre mão do direito ao próximo quinquênio e à folga ou pagamen-

to dobrado do dia 29/6, dia do empregado em edifício.

A 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janei-

ro condenou o condomínio do edifício Ca-

nudos, em Copacabana, a pagar R$ 5 mil 

por danos morais coletivos. O condomínio 

foi condenado porque seguiu a orientação 

da administradora Crase Sigma, que se re-

cusou a receber a carta de autorização de 

desconto das contribuições sindicais de 

um de seus empregados, e incorreu em 

conduta antissindical. Ou seja, o condomí-

nio foi responsabilizado penalmente por 

conta do ato arbitrário da Administradora. 

REPONDO A VERDADE
Outro erro recente da Crase Sigma é que pagou 200% de acréscimo nas horas tra-

balhadas em feriados pelos empregados de condomínios por ela administrados. Nossa 

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) sempre estabeleceu, tanto este ano, quanto nos 

anos anteriores, um acréscimo de 100% nos feriados e folgas. Ora, não é proibido ao 

empregador pagar a mais! Só não pode pagar a menor.

Mas pelo visto, os condomínios atendidos pela Crase Sigma não estavam sendo ge-

nerosos. Porque agora a Administradora resolveu compensar os valores pagos além dos 

100% previstos em nossa CCT. 

Até aí, tata-se de um erro da Crase Sigma e ela tem que se explicar para os síndicos 

que a contratam. Mas, segundo vários relatos feitos ao Sindicato, a Crase Sigma está di-

zendo para os trabalhadores que “a culpa é do Sindicato”! E falta com a verdade dizendo 

que a CCT deste ano “reduziu para 100%” o acréscimo nos feriados e folgas trabalhados 

– como se no ano passado fosse 200%, o que nunca ocorreu. 

Crase Sigma causa 
prejuízo a condomínio 

na Justiça
A sentença é de outubro do ano passado.

Além de ressarcir o dano moral, o con-

domínio foi condenado à “obrigação de 

fazer”, consistente em receber as cartas 

dos trabalhadores que autorizaram de 

forma expressa os descontos das contri-

buições sindical, confederativa ou assis-

tencial e realizar o respectivo desconto e 

repasse ao Sindicato, no prazo legal, sob 

pena do pagamento de multa no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato 

de recusa.



Sede Campestre: um paraíso para 
sócios, dependentes e contribuintes

Para o lazer do associado e de 
sua família, oferecemos a nossa 
Sede Campestre em Mauá, muni-
cípio de Magé, com piscinas (adul-
to e infantil), campos de futebol, 
quadra de vôlei de praia, campo 
de grama sintética para futebol 
soçaite, churrasqueiras, playgrou-
nd, estacionamento e muita área 
verde.

RESERvE SUa HoSPEdaGEM

As suítes da Sede Campestre 
podem ser reservadas pelos asso-
ciados e contribuintes para hos-
pedagem aos sábados e domingos, 
por um preço bem camarada, tanto 
na sede do SEEMRJ, em Copaca-
bana, quanto nas subsedes.

taXa PaRa nÃo aSSoCiadoS
Por decisão da Diretoria, desde 

01/01/2021 só entram gratuitamente 
em nossa Sede Campestre os associados 
em dia com suas mensalidades, seus de-
pendentes e também os empregados de 
edifícios e condomínios que comprovem 
o desconto da Contribuição Confedera-
tiva e da Assistencial para o Sindicato 
(levar o último contracheque).

De quem não contribui para o SE-
EMRJ, será cobrada taxa para ingres-
sar na Sede Campestre. Fica isento 
dessa taxa o empregado em edifício que 
assinar a Autorização para o desconto 
mensal em folha de pagamento. A Car-
ta de Autorização está à disposição na 
Sede Campestre.

Lazer completo em nossa Sede 
Campestre: piscinas, futebol, 

parque infantil, churrasqueiras, 
restaurante e muito mais.

associado agradece ao Jurídico 
do Sindicato por vitória na Justiça

Nosso associado Luiz Fernando 
Reis compareceu ao Sindicato 
e agradeceu ao nosso departa-
mento jurídico e ao dr. Rogério, 
nosso advogado cível, pela vitória 
na ação judicial que conquistou a 
exoneração da pensão que ainda 
pagava fora de época, a liberação 
de FGTS e a visita presencial. 
Com o SEEMRJ, o associado pode 
contar!

aSSiStênCia  
JURídiCa GRatUita

Todo associado do Sindicato, e também quem paga a Contribuição  Confederativa, tem gratuitamente direito à assistência jurídica do SEEMRJ nas áreas trabalhista, cível e criminal (neste caso, quando os trabalhadores são vítimas de crimes em seu trabalho). O departamento funciona na sede e nas subsedes. Na hora do aperto, conte com o Sindicato!
José Ibiapina dos Santos

Diretor Jurídico

Nossa Sede Campestre é o espaço de lazer perfeito para a família do 
empregado em edifício e condomínio. Aqui temos muita área verde, 
piscinas, campo de futebol, vôlei na areia, futebol soçaite, parque in-
fantil, churrasqueiras, restaurante e muito mais. Tudo isso pertinho, 
ali no caminho do Rio para Teresópolis. Seja sócio e usufrua!

José Vicente da Silva
Diretor de Formação

Lazer para toda a família
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Especialidades como clínica geral, ortopedia, 
cardiologia, urologia, ginecologia, pediatria, 

otorrino, oftalmo, dermatologia, nutricionista, 
endocrinologia e angiologia estão à disposição 

dos sócios e seus dependentes.

EXaMES
Mamografia, Densitometria 
Óssea, Raios X, Eletrocar-

diograma e Ultrassonografia 
além dos exames laboratori-

ais, como o de sangue, urina, 
etc. Para alguns exames, há 

uma pequena taxa de 
manutenção.

Limpeza e aplicação 
de flúor, restaurações, 
extrações e raios X são 
os principais serviços 
dentários oferecidos 

pelo SEEMRJ aos 
sócios e dependentes, 
nas unidades da Tiju-

ca, Centro, 
Copacabana, Barra da 
Tijuca, Campo Grande 

e Cabo Frio.

atEndiMEnto odontolÓGiCo

Conheça os benefícios que o Sindicato oferece para os associados e seus dependentes

no Sindicato, você, sua esposa e filhos até 
18 anos têm consultas médicas, exames, 
dentistas, advogados e sede campestre

ConSUltaS MédiCaS

O presidente Carlinhos 
e o mamógrafo de última 

geração do Sindicato

Para atendimento na Subsede em Campo Grande (Clínica 
Saúde Oeste), associados e dependentes devem seguir o 
seguinte procedimento: 1) Ligar para o SEEMRJ (21 2255-
8288) e confirmar que está em dia com sua mensalidade; 
2) Entrar em contato pelo WhatsApp 21 99768-9901 para 
agendar. O atendimento está ocorrendo apenas às segun-
das e sextas-feiras. Os dias serão ampliados conforme a 
procura aumente.

atendimento em Campo Grande

Ser associado
é barato!

Nossa mensalidade 
em 2022 é de apenas 
R$ 70. Mesmo com 
as contribuições, é 
um pequeno valor que 
dá direito a consultas 
médicas em várias es-
pecialidades, exames, 
dentista, atendimento 
jurídico e Sede Cam-

pestre. E o melhor: para o associado e 
seus dependentes - esposa e filhos até 
18 anos. Associe-se agora mesmo. 
Ligue para (21) 2255-8288.

Nivaldo Bidão Neto
Diretor Tesoureiro

Quem se aposentou na 
categoria deve compare-
cer ao Sindicato para se 
associar e manter todos 
os seus benefícios. Se já 
era sócio, é importante 
fazer o recadastramento.

Fernando Barbosa da Silva
Vice-Presidente

aposentado: tenha os 
benefícios de sócio!
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Contribua e 
não perca seus 

direitos!
Atenção! Ao 
não contribuir 
para o Sindica-
to, você pode 
estar abrindo 
mão de alguns 
direitos. De 
acordo com 
nossa Conven-
ção Coletiva, 
o não pagamento da Contri-
buição Assistencial anual (um 
valor mínimo, que corres-
ponde a 1 dia de trabalho), 
por exemplo, significa que o 
empregado abre mão do direi-
to ao próximo quinquênio e à 
folga ou pagamento dobrado 
do dia 29/6, dia do emprega-
do em edifício.

Divanilson Luiz de 
Almeida
Secretário Geral

Porteiro: 1.703,41

base

veja como o Sindicato conquistou direitos para você

Associados (Mensalidade 
+ Contribuições Confede-

rativa e Assistencial):
- Todos os direitos da Convenção Coletiva.
- Conferência de sua homologação e das 
verbas rescisórias pelo Sindicato, em 
caso de demissão.
- Todos os serviços do Sindicato para si e 
seus dependentes (esposa/o e filhos até 
18 anos): médicos, dentistas, advogados, 
setor de aposentadoria, Sede Campestre.

Quem paga só a Contri-
buição Confederativa 

(mensal) + a Contribuição 
Assistencial (anual):

- Todos os direitos da Convenção Coletiva.
- Os serviços do Sindicato somente 
para si (sem dependentes), limitados 
a: 1 consulta médica/mês; 1 consulta 
jurídica/mês; setor de aposentadoria; 
Sede Campestre.

Quem paga só a 
Contribuição Assistencial 

(anual):
- Todos os direitos da Convenção Coletiva.

Quem não paga nada:
- Na Convenção Coletiva, abre mão do 
direito ao próximo quinquênio e à folga 
ou pagamento dobrado do dia 29/6, dia 
do empregado em edifício.

ATENÇÃO: Não foi o Sindicato e sim a “Reforma trabalhista” de 2017 que 
retirou o pagamento em dobro de feriados e domingos na escala 12x36.

veja o que você 
tem ao contribuir


