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REFORMA TRABALHISTA
SINDCONSTRUCIVIL-MA REPUDIA BANCADA DE PARLAMENTARES MARANHENSES
NO CONGRESSO E SENADO QUE VOTRAM NAS REFORMAS SEM DIALOGAR COM OS
TRABALHADORES E NÃO MERECEM NOSSOS VOTOS NAS ELEIÇÕES DE 2018
Assim como ocorreu com alguns deputados da bancada maranhense na Câmara dos Deputados em Brasília-DF, o SINDCONSTRUCIVIL-MA juntamente com
o 3º Grupo da Construção e do Mobiliário vem através desta manifestar com veemência seu repúdio aos senadores representantes do Maranhão no Senado
Federal em Brasília que votaram a favor da Reforma Trabalhista e contra os trabalhadores. É deplorável saber que representantes escolhidos pelo povo através
do voto limpo e direto dentro do nosso estado de direito democrático venham agir de forma irresponsável para atingir de forma deliberada direitos históricos
da classe trabalhadora, que hoje são Lei, garantidos na CLT.
A proposta foi aprovada por 50 votos a 26 (uma abstenção) e entre os senadores traidores do povo trabalhador maranhense estão: Edison Lobão (PMDB-MA),
João Alberto Souza (PMDB-MA) e Roberto Rocha (PSB-MA).
Que possamos abrir os olhos e não esquecer a traição destes políticos em próximas eleições!

SENADORES QUE VOTARAM A FAVOR DA REFORMA
E CONTRA OS TRABALHADORES
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DEPUTADOS FEDERAIS QUE VOTARAM A FAVOR
DA REFORMA E CONTRA OS TRABALHADORES

DEPUTADOS FEDERAIS QUE VOTARAM CONTRA
A REFORMA E A FAVOR DOS TRABALHADORES

SINDCONSTRUCIVIL
Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção Civil.
End. Praça da República, nº 03-A
Diamante – CEP: 65.020-500
São Luís/MA
Fones: (98) 3222 4096 | 3232 7939
Emissão de Boletos: (98) 3232 1164
sindconstrucivil@gmail.com
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IMPRESÃO

O Sindconstrucivil-Ma esteve na Construtora RC
Botelho LTDA onde foi deixado um ofício com
vencimento para o último dia 10 de abril. Esta
empresa opera dentro da ENEVA (Termoelétrica)
e deveria trabalhar com a Convenção Coletiva
de Trabalho da Construção Pesada. No entanto,
não é isso que acontece, a Construtora RC
Botelho LTDA se utiliza da Convenção Coletiva de
Trabalho da Construção Civil. Pois, diz ser filiada
ao SINDUSCON/MA.
O Sindconstrucivil-Ma negocia com a Empresa
para fazer um Acordo Coletivo com os trabalhadores.
A Construtora RC Botelho LTDA está construindo 2 prédios de vestuário e um Galpão de Resíduos
na UTE/ Itaqui em áreas não periculosas e não insalubres. Conforme laudo técnico expedido por
empresa especializada que presta consultoria para a Termoelétrica ENEVA.
As principais reivindicações dos trabalhadores são: exigência do Piso Salarial da Convenção
Coletiva de Trabalho da Categoria da Construção
Pesada com o pagamento da Cesta Básica e mais
30% de adicional de periculosidade.
O Sindconstrucivil-MA na pessoa do seu
presidente Humberto França Mendes, do Diretor
de Arquivos e Memória José dos Santos Ferreira e
do companheiro Valdick estiveram com carros de
som no momento do DDS dos trabalhadores da
Construtora RC Botelho LTDA no último dia 28 de
Março, fortalecendo essa inportante reivindicação
deles.
TRABALHADORES DA CONSTRUTORA
FÊNIX CONSTRUÇÕES RECEBE O
SINDCONSTRUCIVIL-MA PARA FISCALIZAÇÃO ESCUDO RECEBEM O SINDCONSTRUCIVIL-MA

PG 04

PG 05

DILIGÊNCIA SINDICAL DO
SINDCONSTRUCIVIL-MA PERCORRE
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

PG 07
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DILIGÊNCIA SINDICAL DO SINDCONSTRUCIVIL-MA PERCORRE
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS
Dia de fiscalização para o Sindconstrucivil-MA que esteve acompanhando obras
na rua que liga a Estrada de Ribamar ao
bairro da Cidade Operária passando pelo
Hospital Socorrão II no qual está trabalhando a empresa BRK e sua terceirizada
TPCO Engenharia. As empresas não estão cumprindo com a CCT da categoria
e o Sindconstrucivil-MAl vai notificar a
mesma para enquadrar os salários dos
trabalhadores na Convenção Coletiva de Trabalho da Construção Pesada.
Ainda em diligência, o SindconstrucivilMA esteve no conjunto Lima Verde no
bairro Maiobão fiscalizando a empresa
Transágua, terceirizada da BRK Serviços
Ambiental. A mesma alega não ter
enquadramento sindical e está pagando
salários com valor menor do que os
estabelecidos na Convenção Coletiva de
Trabalho da Construção Pesada.

3URILVVLRQDO
1(7&207UHLQDPHQWRH6ROXo}HV
7HFQROyJLFDV
&OtQLFDGH,PDJHQRORJLD0pGLFD'LJLWDO

1DVIDFXOGDGHVHRXFXUVRVREHQHItFLRVHUi
QRGHVFRQWRGDVPHQVDOLGDGHVGHVGHTXHR
LQWHUHVVDGRSURFXUHRVLQGLFDWRSDUDREWHUR
HQFDPLQKDPHQWRQHFHVViULRSDUDDLQVFULomR
2 DVVRFLDGR GHYHUi DSUHVHQWDU R ~OWLPR
FRQWUDFKHTXH GD HPSUHVD TXH WUDEDOKD
FRQVWDQGR QR PHVPR R GHVFRQWR GD WD[D
DVVLVWHQFLDO
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DIREITO DE RENÚNCIA E EXCLUSÃO
Certificando-se de sua conduta democrática na divulgação dos eventos e notícias das
ações realizadas pelo SINDCONSTRUCIVIL-MA, o Jornal dos Trabalhadores, abre espaço
para esclarecimentos sobre benefícios sociais oferecidos aos trabalhadores e seus
dependentes, assim como a garantia a estes, do direito de renúncia e exclusão individual,
caso não concordem com o desconto da Taxa Assistencial.
Os serviços assistenciais oferecidos na área da Saúde pelo Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria da Construção Civil e Construção Pesada de São Luís – MA, aos trabalhadores
sindicalizados e seus dependentes são mantidos com o desconto de 1% (um por cento)
da Taxa Assistencial para poder suportar a grande demanda de assistências oferecidas
por este sindicato.
Contudo, o SINDCONSTRUCIVIL-MA também garante o direito de renúncia e
exclusão individual ao trabalhador que não concordar com o desconto de 1% (um
por cento) da Taxa Assistencial. No caso de renúncia da sindicalização individual,
deverá o trabalhador comparecer ao sindicato da categoria profissional para solicitar
sua exclusão.Os trabalhadores não sindicalizados não farão jus aos benefícios
de assistência e outros benefícios oferecidos pelo sindicato dos trabalhadores.
Vale ressaltar que a não contribuição da Taxa Assistencial, inviabilizará a continuidade da
prestação destes serviços assistenciais de saúde por parte deste órgão, dado o alto custo
destes serviços.
Por todas estas razões, o SINDCONSTRUCIVIL-MA conclama toda a categoria a se
sindicalizar neste sindicato, para que assim possa ser mantida e garantida a continuidade
de todos seus direitos.

ALERTA SINDICAL
O SINDCONSTRUCIVIL orienta todos
os trabalhadores da importância de
se sindicalizar. Mesmo com a nova Lei
Trabalhista, o sindicato não perdeu
sua força. Com sua história de luta,
é o meio mais seguro do trabalhador
garantir sua representatividade diante
do setor patronal. É necessário a união
e adesão do trabalhador ao seu sindicato
para mobilizarmos nossas forças e
priorizarmos a defesa dos interesses dos
trabalhadores.
Fique atento para não se prejudicar!

6

ANO IX Nº 52 MARÇO DE 2018 SINDCONSTRUCIVIL-MA NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK Sindconstrucivil-MA

TRABALHADORES DA EMPRESA ILUMINAR RECEBEM ORIENTAÇÃO
SINDICAL DO SINDCONSTRUCIVIL-MA
Mais uma vez como forma de esclarecer os trabalhadores
sobre as recentes mudanças na legislação trabalhista, o
Sindconstrucivil-MA esteve conversando com trabalhadores
da empresa Iluminar localizada no bairro São Cristovão.
Os trabalhadores estão lotados na Vale S/A. A visita teve
o intuito de mostrar aos trabalhadores a importância
mediante este novo cenário, de se estar sindicalizado. A
palestra foi proferida pelo Dir. de Imprensa e Comunicação
do Sindconstrucivil-MA Irineu Mendes.

TRABALHADORES DA CONSTRUTORA ESCUDO RECEBEM O
SINDCONSTRUCIVIL-MA
Equipe do Sindconstrucivil-MA em visita a trabalhadores
na obra do Condomínio Bela Cintra da Construtora Escudo
na Maiobinha. O Sindconstrucivil-MA vem realizando
semanalmente visitas a empresas no intuito de orientar
os trabalhadores e explicar a importância dos mesmos
estarem sindicalizados e assim ter assegurados seus
direitos trabalhistas.
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Palavra do Presidente

Caro trabalhador (a)
A todos os companheiros (as) trabalhadores (as) da Construção Civil, Construção Pesada, Mobiliário,
Artefatos de Cimento, Obras de Arte, Instalações Elétricas, Montagens Industriais e Engenharia Consultiva
de São Luís e demais municípios do estado, venho observando que o tal crescimento na Construção Civil
como muitos indicam ainda não é uma realidade. Embora haja uma pequena escala de contratações, o
que se percebe é que há sim, um crescimento na informalidade dentro do setor. Muitas empresas usam da
artimanha de avisar o trabalhador quando fazemos nossas visitas para que estes digam que está tudo bem
para que assim não haja problemas.
O sindicato tomou conhecimento que há empresas que vem pagando a cesta básica e os salários dos
trabalhadores como sendo Construção Pesada e que estão perdendo seus contratos na área da Eneva e da
Vale e que outras empresas que pegam posteriormente estes contratos vem indiscriminadamente reduzindo
os salários e o valor da cesta básica e outras empresas estão exigindo que para aceitar os trabalhadores
oriundos das empresas que perderam seus contratos, estes peçam suas contas sem garantias que possam
estar empregados novamente. Orientamos que estes trabalhadores não aceitem pedir suas contas nem mesmo deixem que reduzam seus
salários ou o valor da cesta básica. Perante a Lei, funções iguais, salários iguais.
FGTS depositado, Previdência recolhida, férias e indenização ao sair da empresa são alguns dos seus direitos garantidos que só tem validade
se você trabalhar dentro da formalidade. Pense em você e na sua família. Não se deixe enganar por ganhos fáceis que podem virar uma
grande dor de cabeça no futuro. Por isso, venho sempre reafirmando da importância do seu sindicato no que diz respeito a suas questões
trabalhistas, especialmente com as recentes mudanças na legislação, fica a nossa orientação para que todo trabalhador se sindicalize e tenha
sua representatividade assegurada. Este é o nosso papel, de deixar o trabalhador exercer sua função com tranquilidade, sabendo que em caso
de qualquer problema, estaremos à frente para ampará-los.
Para isso, todo trabalhador deve vir até o Sindconstrucivil-MA, trazer seus documentos, preencher sua certidão de sindicalizado e levar até
sua empresa para que seja autorizado seu desconto da Taxa Assistencial e assim você garantir seu sindicato de portas abertas para lhe atender.
Lembre-se que quem manda no seu dinheiro é você e nenhuma empresa pode obrigá-lo a não se sindicalizar. Este é um direito de livre escolha
que você tem. Compareça ao Sindconstrucivil-MA, venha conhecer nossa estrutura e todos os benefícios que temos a oferecer a você, graças a
sua contribuição. Você é o sindicato e juntos somos mais fortes.
Que Deus nos abençoe sempre!

SINDCONSTRUCIVIL-MA REALIZA PESCARIA DA
SEMANA SANTA EM PAÇO DO LUMIAR
Na manhã de domingo (25 de Março) a Diretoria
do Sindconstrucivil-MA organizou por mais um
ano, a Tradicional Pescaria da Semana Santa
na Delegacia Sindical do município de Paço do
Lumiar. Apesar da chuva, foi uma manhã de
diversão e confraternização entre a Diretoria do
Sindconstrucivil-MA, os sócios e dependentes
do Sindicato e os trabalhadores da categoria da
Construção Civil.
Vários peixes da espécie Tambaqui foram
pescados nos viveiros da Delegacia Sindical em
Paço do Lumiar. Todos os presentes fizeram a
festa e garantiram o seu pescado para a ceia da
Semana Santa.
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FÊNIX CONSTRUÇÕES RECEBE O SINDCONSTRUCIVIL-MA
PARA FISCALIZAÇÃO

REFORMAR CONSTRUÇÕES E NB FONSECA CONSTRUÇÃO SÃO
FISCALIZADAS PELO SINDCONSTRUCIVIL-MA

O Sindconstrucivil-MA esteve visitando os
trabalhadores da empresa Fênix Construções
que atuam em obra de reforma da antiga sede
da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão
localizada na Rua Oswaldo Cruz no Centro.
Na obra, foi constatado que os trabalhadores
possuem suas Carteiras de Trabalho assinadas
porém falta a empresa fornecer aos trabalhadores
mais um conjunto de fardamento (eles possuem apenas um), o Vale Transporte (que
é garantido por lei com desconto em folha) já
que os trabalhadores estão tirando do próprio
bolso para pagar as passagens de deslocamento
casa/serviço e vice-versa. Outra irregularidade
encontrada são os Equipamentos de Proteção
Individual que se encontram em mau estado
de conservação podendo não ser eficazes para
sua funcionalidade.

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção
Civil e Construção Pesada, Sindconstrucivil-MA. Esteve em
mais uma ação fiscalizando e sindicalizando os trabalhadores
das empresas: Reformar Construções e Consultoria LTDA e
NB Fonseca Construção Engenharia Ltda.
O presidente Humberto França Mendes, juntamente com
seus diretores: o 1° secretário Jorge Luís Mendes, Lauro dos
Inocentes Filho, diretor social e José dos Santos Ferreira,
diretor de arquivo e memória, estiveram conversando e
conscientizando os responsáveis pela empresa Reformar
com nome fantasia “Informar” responsável pela reforma e
ampliação do Hospital
Português e das obras de construção da escola e
quadra Luís Pinho do Instituto Aurea Faria nos bairros
da Divinéia e Olho D’água, além da construção da
sede do Ministério do Trabalho situado na Avenida
Kennedy onde a obra encontra-se parada. O
sindicato já esteve nesta obra e notificou a mesma
por estar irregular para com seus trabalhadores. O
Sindconstrucivil - MA voltou para verificar se a empresa corrigiu os problemas e cumpriu
com a notificação a mesma alegou que seus trabalhadores já estão todos regularizados.
Já na obra de reforma do prédio da Justiça do Trabalho situada Av. Sen. Vitorino Freire,
2001 - Areinha, São Luís, tendo como responsável pela
obra a empresa NB Fonseca
Construção
Engenharia
LTDA, todos os trabalhadores
relataram que estavam
regularizados. O sindicato
informou sobre os impactos
da nova Reforma Trabalhista
e sobre os benefícios que
o sindicato oferece ao
trabalhador
dentro
do
canteiro de obras.

TRABALHADORES DA CONCRETO ENGENHARIA RECEBEM
A VISITA DO SINDCONSTRUCIVIL-MA
Registro da visita do Sindconstrucivil-MA
aos trabalhadores da Concreto Engenharia
no intuito de através de uma conversa
esclarecedora, orientar os trabalhadores da
importância de estar sindicalizado e assim
garantir mais legitimidade dos seus direitos
em caso de
conflitos
trabalhistas, especialmente após as
mudanças na Legislação Trabalhista que
entraram em vigor no final do ano passado.

