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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
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IMPRESÃO

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e
Construção Pesada de São Luís e mais 39 municípios do Estado do
Maranhão (Sindconstrucivil-MA) continua fiscalizando as empresas
e sindicalizando os trabalhadores em sua extensão de base.
Desta vez estiveram em São Bento no prédio da Secretaria
Municipal de Saúde que está sendo ampliado e reformado. Nesta
obra os trabalhadores estão operando por diárias no valor de R$
100.00 o que é ilegal perante a Convenção Coletiva de Trabalho e
a CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho).
Logo após estiveram mais uma vez no prédio da UEMA onde está
a Construtora Agrasty. Lá terminaram de sindicalizar o restante dos
trabalhadores o que totaliza somente nesta empresa cerca de 200
sindicalizações. Nesta obra também há operários sem registro em
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Ainda em São Bento estiveram na obra de reforma do Mercado
Municipal da Cidade no qual a Construtora Pedra Azul pegou o
serviço e com poucos trabalhadores (sem registro em CTPS) estão
realizando a obra.
O Sindconstrucivil-MA também passou pela MA014 as margens da cidade de São Vicente Férrer sindicalizando
os trabalhadores da empresa Enciza Engenharia Ltda. Foram
encontrados também nesta obra, trabalhadores sem registro em
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
O Sindconstrucivil-MA notificou as empresas com irregularidades,
dando um prazo de 10 dias para saná-las. Caso contrário, estas
empresas serão denunciadas ao Ministério do Trabalho e demais
órgãos competentes.
Presentes na Ação Sindical: Presidente Humberto França Mendes,
1°Secretário Jorge Luís Mendes e o Diretor Social Lauro dos
Inocentes Filho.
TRABALHADORES DA SODEXO SE REÚNEM NO
SINDCONSTRUCIVIL-MA REALIZA
SINDCONSTRUCIVIL-MA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO EXERCÍCIO 2017

PG 03

PG 05

CONSCIENTIZAÇÃO E SINDICALIZAÇÃO
DE TRABALHADORES É REALIZADA PELO
SINDCONSTRUCIVIL-MA
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CONSCIENTIZAÇÃO E SINDICALIZAÇÃO DE TRABALHADORES
É REALIZADA PELO SINDCONSTRUCIVIL-MA
Sindconstrucivil-MA através de seu Presidente Humberto França
Mendes, o 1° Secretário Jorge Luís Mendes, o Diretor Social Lauro
dos Inocentes Filho e o Diretor de Arquivos e Memória José dos
Santos Ferreira estiveram em vários
canteiros de obras da cidade. Ouvindo
seus trabalhadores, conscientizandoos de seus direitos e sindicalizando-os
também.
As obras visitadas foram: Enciza
Engenharia LTDA na Usina de Asfalto
na Vila do Povo, Paço do Lumiar,
Bara Perfurações e Construções LTDA na Cohab e a Makete
Construções Eirele que está construindo a Ponte do Cajueiro - Pátio
Norte que liga a Estrada da Maioba a Estrada de Ribamar.
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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!
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OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE BEQUIMÃO E SÃO BENTO RECEBEM O
SINDCONSTRUCIVIL-MA
O Sindconstrucivil-MA através de seu Presidente
Humberto França Mendes, o 1° Secretário Jorge Luís
Mendes e o Diretor Social Lauro dos Inocentes Filho
estiveram em comitiva realizando uma Ação Sindical por
alguns municípios da sua base territorial no interior do
Estado.
O local visitado foi a Ponte sobre o Rio Pericumã no
município de Bequimão, obra do Consórcio EPENG e GD
Silva Construções (onde a obra está com pouquíssimos
trabalhadores, praticamente parada) e no Campus da
UEMA no município de São Bento em obra da Agrasty
Construções (onde mais de 100 trabalhadores foram
sindicalizados na ocasião).
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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, fechamos os pisos da Construção Civil com a Convenção Coletiva de Trabalho 2018 da
categoria apesar dos esforços para se conseguir melhores valores, conseguimos reajuste de 2,7% a partir de maio
embora sem o retroativo a partir de janeiro. O sindicato patronal alegou não ter no momento condições de arcar
com valores mais substanciais e para que o trabalhador não ficasse prejudicado sem a CCT, fechamos os valores
vigentes que podem ser consultados e solicitados no sindicato sem nenhum ônus a empresas e trabalhadores.
Ressalto que agora temos três convenções: duas da Construção Pesada celebradas com o Sinicon (Sindicato
Nacional da Indústria da Construção Pesada) e o Sindicor (Sindicato da Indústria da Construção de Obras
Rodoviárias do Maranhão) e outra da Construção Civil celebrada com o Sinduscon (Sindicato das Indústrias da
Construção Civil do Maranhão).
Importante dizer que nosso sindicato está sempre à frente, lutando para manter as melhores condições de
trabalho e salários para os trabalhadores. As negociações com os sindicatos patronais nem sempre são fáceis mas sabemos da importância da mão
de obra do trabalhador para alavancar não só projetos mas também a economia do país.
Mas para que possamos lutar com todas as forças, precisamos estar unidos e esta união se dá com a sindicalização dos trabalhadores. Com as
mudanças na legislação trabalhista, torna-se mais difícil as negociações entre patrões e empregados e através do seu sindicato, os caminhos para se
obter conquistas tornam-se maior.
Hoje há um diálogo entre os sindicatos e aquelas empresas que querem cumprir a lei, de acabar com os entraves. Sabemos das diferenças mas
também temos a certeza que nem todos os empresários vão contra os trabalhadores. Há aqueles que cumprem a lei sem querer prejudicar e o nosso
dever é orientar e fazer aqueles que não cumprem a lei respeitar os direitos dos trabalhadores.
Com a terceirização, muitas empresas grandes terceirizam seus serviços para suas atividades fim e estas acabam não cumprindo com suas obrigações
trabalhistas. Mas cumprindo nosso papel, estamos sempre alerta e de olho nas irregularidades.
Compareça ao Sindconstrucivil-MA, venha conhecer nossa estrutura e todos os benefícios que temos a oferecer a você, graças a sua contribuição.
Neste mês de julho completamos 76 anos de fundação com uma grande história de lutas e conquistas. Você é o sindicato e juntos somos mais fortes.
Que Deus nos abençoe sempre!

SINDCONSTRUCIVIL-MA REALIZA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANO EXERCÍCIO 2017
Como forma de priorizar a transparência dentro das entidades,
o Sindconstrucivil-MA por mais um ano realizou sua Prestação
de Contas Ano Exercício 2017.
A prestação de contas compreende o conjunto de informações
e documentos que tem por objetivo dar transparência Às ações
realizadas pela entidade. Não somente demonstrar a boa
utilização dos recursos financeiros recebidos mas também de
sua aplicação em benefício aos seus sócios e dependentes.
Com a presença dos sócios, a diretoria do SindconstrucivilMA demonstrou através de data-show o relatório das atividades
realizadas ao longo do ano de 2017 e também o balanço
financeiro e patrimonial além da previsão orçamentária para
o ano de 2019.
Ao final, colocada em votação, a Prestação de Contas
Ano exercício 2017 foi aprovada pela maioria presente
comprovando assim a excelência da gestão do presidente
Humberto França Mendes e sua diretoria.
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TRABALHADORES DA CONSTRUTORA MAQMIX RECEBEM APOIO DO
SINDCONSTRUCIVIL-MA
Trabalhadores da CONSTRUTORA MAQMIX que operam dentro da
Termoelétrica Eneva estiveram ouvindo o seu Sindicato antes de darem
início ao trabalho. A CONSTRUTORA MAQMIX encerrou o contrato
com a Termoelétrica Eneva, e neste dia, seria o último de trabalho dos
operários.
Contudo, foi feito o convite pela nova empresa (Manancial Segurança
Privada LTDA), que atua em uma atividade diferente, aos trabalhadores
para continuar através de outro contrato que ainda entrará em vigor,
porém, com salários da Convenção da Construção Civil e não mais
da Construção Pesada como acontecia. O que trouxe muitas dúvidas
aos trabalhadores já que estes continuam fazendo a mesma atividade
anterior.
Tudo foi esclarecido pelo Sindconstrucivil-MA que conversou com
representantes da CONSTRUTORA MAQMIX e ainda deixou a critério
dos trabalhadores escolherem continuar com o novo contrato ou
receberem seu aviso e demais verbas rescisórias completas pelo término
do contrato anterior.
Além disso os trabalhadores também foram sindicalizados e
receberem informativos do seu Sindicato. Estiveram representando
o Sindconstrucivil-MA: Presidente Humberto França Mendes, o 1º
Secretário Jorge Luís Mendes, o Diretor Social Lauro dos Inocentes Filho
e o Diretor de Arquivos e Memória José dos Santos Ferreira.

SINDCONSTRUCIVIL-MA VISITA USINAS
DE ASFALTO NA VILA MARANHÃO

TRABALHADORES DA CONSTRUTORA
ESCUDO GANHAM EQUIPAGEM DE FUTEBOL
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DIRETORES DO SINDCONSTRUCIVIL-MA PARTICIPAM DE ATIVIDADES COM FOCO NOS TRABALHADORES
Os diretores do Sindconstrucivil-MA, Irineu Mendes, Dir. de Imprensa e Comunicação
e Jorge Luís Mendes, 1º Secretário, participaram de atividades em busca de
oportunidades e desenvolvimento para os trabalhadores maranhenses.
Na ocasião, houve encontro com o presidente Fábio Nahuz do Sinduscon-MA
e o presidente Ted Lago da EMAP. As conversas giraram em torno dos estudos que
permitiram um mapeamento aprofundado da infraestrutura logística do Corredor
Norte-Sul e potenciais oportunidades de investimentos públicos e privados ao longo
de sua área de influência, especificamente por onde passa a MA-006, entre o município de Alto Parnaíba e o entroncamento com a
BR-222. Também foram analisados o mercado e a competitividade da movimentação de cargas do Porto do Itaqui.
Houve também um bate papo com o secretário de Estado de Indústria e Comércio, Expedito Rodrigues sobre investimento no
estado e oportunidades para as empresas e trabalhadores. Também presente, o Superintendente da FIEMA, Albertino Leal.

SINDCONSTRUCIVIL-MA REALIZA
ASSEMBLEIA COM TRABALHADORES DA
AMORIM COUTINHO

O Sindconstrucivil-MA, através do seus representantes: o Presidente
Humberto França Mendes, o 1° Secretário Geral Jorge Luis Mendes,
o Diretor de Comunicação Irineu da Silva Mendes e o Diretor Social
Lauro dos Inocente Filho, estiveram juntos em uma assembleia com
os trabalhadores da empresa Amorim Coutinho, na sede social do
sindicato, para tratar um processo de transação para parcelamento de
rescisão. Cerca de 500 trabalhadores foram demitidos e na assembleia
ficou acertado o parcelamento da rescisão em 4 (quatro) parcelas. O
processo está sendo acompanhado pelo Sindconstrucivil-MA.

TRABALHADORES DA SODEXO SE REÚNEM NO
SINDCONSTRUCIVIL-MA

As Usinas de Asfalto na área da Vila Maranhão sob a
responsabilidade das Empresas ENCIZA ENGENHARIA LTDA e
da TOP CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO receberam novamente
a visita do Sindconstrucivil-MA.
Os trabalhadores dessas Usinas foram sindicalizados e
receberem informativos do seu Sindicato a respeito do reajuste
salarial da atual Convenção Coletiva de Trabalho, da Reforma
Trabalhista e também sobre os serviços que o SindconstrucivilMA oferece. Além de serem sanadas demais dúvidas dos
trabalhadores.
Presentes na Ação: Presidente Humberto França Mendes, o
Primeiro Secretário Jorge Luís Mendes, o Diretor Social Lauro
dos Inocentes Filho e o Diretor de Arquivos e Memória José dos
Santos Ferreira.

Trabalhando tanto no auxílio sindical e jurídico
dos trabalhadores da Construção Civil e Construção
Pesada de São Luís quanto na parte motivacional dos
profissionais do setor, o Sindconstrucivil-MA vem a
cada dia exercendo seu trabalho com afinco. Registro
da visita do Sindconstrucivil-MA aos trabalhadores
da Construtora Escudo na obra do condomínio Plaza
das Flores Village em Paço do Lumiar. Na ocasião,
os trabalhadores receberam orientação sindical e
ganharam equipagem para o time de futebol.
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O Sindconstrucivil-MA, esteve reunido com os trabalhadores
da empresa Sodexo Facilities Services Ltda, inscrita, no CNPJ
05.416.618/0001-50, para discutir e fechar um acordo coletivo, de
enquadramento da Convenção Coletiva de Trabalho. Os trabalhadores
que eram da Manserv Montagens e Manutenção S/A e recebiam o
piso da Construção Pesada, foram readmitidos pela Sodexo que
atua com atividades de asseio e conservação. O Sindconstrucivil-MA
esteve representado pelo seu Presidente, Humberto França Mendes,
o 1° Secretário Geral, Jorge Luis Mendes, o Diretor de Comunicação,
Irineu da Silva Mendes, e o jurídico do sindicato, Dr. Neto Coimbra.

SINDCONSTRUCIVIL-MA VISITA OBRA DA
DIMENSÃO ENGENHARIA NO CALHAU

Sindconstrucivil-MA na obra da Dimensão
Engenharia, Space Calhau, levando aos
trabalhadores as informações sobre a Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria, e informações
sobre a Sindicalização e Reforma Trabalhista.

SINDCONSTRUCIVIL-MA PROMOVE REUNIÃO
DE ACORDO COLETIVO DOS TRABALHADORES
DA COBRA ENGENHARIA

Realizada na sede do Sindconstrucivil -MA reunião de negociação
do Acordo Coletivo dos trabalhadores da Empresa Cobra Engenharia
S/A da Construção Pesada que tem vigência de 1º de agosto de
2017 a 31 de julho de 2018. Presentes na reunião: representantes
da Cobra Engenharia S/A; o 1° Secretário Jorge Luís Mendes e
o Diretor de Imprensa e Comunicação Irineu da Silva Mendes
(representando o Sindconstrucivil-MA) juntamente com Sr. Francisco
Viana representando a FETICEMA (Federação dos Trabalhadores da
Indústria da Construção do Estado do Maranhão). As negociações
continuam.

