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EDITORIAL

Desafios

Paulo Ferrari

é presidente do Sindifícios e da Fenatec

V

ivemos cercados de desafios e
a Campanha Salarial deste ano
mostrou essa realidade.
O trabalhador esteve muito mais
atuante, participou das assembleias,
mostrou que somos um grupo que sabe
ser forte em momentos decisivos.
Por isso, quero lembrar a categoria,
especialmente esses trabalhadores que
vivem a vida do Sindicato, que no dia 18
de novembro teremos eleições para a
escolha da diretoria para o mandato de
2016-2020.
É muito importante a sua participação
para registrar o seu voto e mostrar que
você realmente se importa e apoia a
entidade que o representa.

A hora do Curso Superior

C

ursar uma faculdade
é uma necessidade
para toda categoria
e o trabalhador em edifício
não é uma exceção.
Por isso, o Sindifícios mantém há anos parcerias com algumas faculdades que podem oferecer descontos nas mensalidades
aos sócios do Sindicato e seus

dependentes.
Confira os locais, conheça os cursos oferecidos e endereços, escolha
o que lhe convém e informe-se no local sobre os
descontos oferecidos. Não
esqueça que este mês muitas já
começam a fazer os vestibulares
para seleção.

• Unifai: 0800 100 124
• Universidade Estácio de Sá: 0800 282 3231
• Universidade de Mogi das Cruzes: 0800 19 2001
• Fecap – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado: 3272-2222
• Universidade Ibirapuera: 5694-7900
• Claretiano Rede de Educação (Faculdade e Colégio): 3664-2220
Outras informações também podem ser obtidas no Sindicato
no Departamento de Formação (2º andar): 3123-3230.

Colônia de Férias

C

hegou a época mais concorrida da Colônia de Férias do
Sindifícios: férias, festas e verão. Para que haja justiça na
distribuição dos quartos, mais uma vez o Sindicato realizará
sorteios entre os interessados em utilizá-la no Natal, Reveillon, janeiro e fevereiro.
Você pode conferir as datas e participar acessando o site do
Sindicato: www.sindificios.com.br, ligando para 3123-3280, ou comparecendo pessoalmente ao 3º andar do Sindicato.

13º Salário

N

ovembro é o mês de
falar do 13º salário,
pois nele se encerram
os prazos tanto para pagamento da 1ª parcela como da
parcela única.
Todo trabalhador tem
direito ao 13º e o valor deve
corresponder ao salário do
funcionário, acrescido da
média de horas extras habitualmente prestadas no ano
ou período correspondente,
mais as verbas pagas com
habitualidade ao empregado.
O pagamento pode ser
feito em duas parcelas: a primeira entre 01 de fevereiro e
30 de novembro, e a segunda
até 20 de dezembro. Caso o
empregador opte por fazer
em uma única vez, deverá
ser até o dia 30 de novembro.
Trabalhador confira o seu
pagamento. Caso haja alguma dúvida, o Sindifícios fará
a conferência do 13º no mês
de janeiro (basta comparecer
ao Setor de Atendimento ao
Trabalhador em Edifício –
SATE com seus doze últimos
holerites).

Nova
carteirinha

O

Sindifícios está confeccionando a nova carteirinha de associado.
Para isso, o trabalhador deve
comparecer a Sala do Associado (1º andar do Sindicato)
para se recadastrar e receber
no ato a sua nova carteira de
identificação sem custo algum.
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