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SINTRAPAV-SP ENTRA NA JUSTIÇA 
PARA GARANTIR AUMENTO SALARIAL, 
BENEFÍCIOS E DIREITOS 

REFORMA TRABALHISTA NÃO CRIA EMPREGOS
PÁG. 2

Palavra do Presidente 
ESTAMOS CONFIANTES E FIRMES NA LUTA. PÁG. 3

Este é mais um ano em que as empresas da 
Construção Pesada e Infraestrutura apresentam 
proposta indecente de reajuste salarial e insistem 
em ser inflexíveis e insensíveis às reivindicações 
justas da categoria. Apesar do Sintrapav-SP 
sempre ter mantido a vontade de dialogar com 
os patrões, diante da falta de respeito com os 
trabalhadores, não restou outra opção a não ser 
entrar com um processo de Dissídio Coletivo. 

 Este é o segundo ano seguido que o pa-
tronal nos obriga a buscar nossos direitos na 
Justiça do Trabalho, uma prova de que as em-
presas do setor há muito tempo têm sido duras 
e injustas com seus empregados. Outra prova 
da intransigência e insensibilidade dos patrões 
está na proposta oferecida por eles: reajuste 
de 4%, muito abaixo do INPC do período, de 
5,07%, além de não aceitarem as conquistas 

da Sentença Normativa do Dissídio Coletivo de 
2018/2019.

Em 18 de junho, os representantes do Sin-
trapav-SP e do sindicato patronal se reuniram 
em audiência de conciliação, convocada pelo 
TRT/SP, para tentarem chegar a um acordo, 
mas como os patrões se recusam a ser justos 
com os nossos companheiros, saímos desta 
reunião sem fechar este acordo.

Não vamos desistir, apesar desta postura 
das empresas, e vamos lutar até o fim para 
garantir as conquistas já obtidas e conseguir 
um aumento de salário que valorize o esforço 
e dedicação dos nossos companheiros.

O processo de Dissídio Coletivo da cate-
goria está no Tribunal Regional do Trabalho 
de São Paulo (TRT/SP) e seu número é: DC-
1001632-04.2019.5.02.0000
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O 
Sintrapav-SP, por meio de serviços próprios e de suas parceiras, oferece 
aos sindicalizados consultas gratuitas e descontos em farmácias, na rea-
lização de exames, tratamentos dentários e em ótica. 
Confira o que temos para você cuidar da sua saúde:

PARA O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ministro João Batista 
Brito Pereira, o discurso de que a reforma trabalhista seria capaz de gerar empregos foi um 
equívoco. Para ele, a lei não é capaz de gerar novos postos de trabalho, e sim o desenvolvimento 
da economia.

Um dos argumentos mais usados por aqueles que apoiam a reforma trabalhista foi o de que 
a flexibilização das leis trabalhistas diminuiria o desemprego, e que poderia criar até 6 milhões 
de empregos no país. Mas após 2 anos de sua entrada em vigor, nada disso aconteceu, muito 
pelo contrário.

Em 2018, o Brasil criou 529 mil novos empregos, de acordo com o governo, sendo que nos 
anos de maior crescimento da economia, a geração de empregos chegou em milhões de novos 
postos de trabalho.

Para se ter uma ideia do aumento do desemprego e sua ligação com a crise econômica, 
entre 2006 e 2015, anos em que a economia brasileira se mantinha em crescimento, o índice 
de desemprego não chegou aos 10%.

A partir de 2016 até este ano, porém, com a crise econômica o desemprego apenas cres-
ceu, mesmo com a reforma trabalhista.  E em 2019, o desemprego atinge 13 milhões de 
brasileiros, ou 12,3% dos trabalhadores.

Precisa cuidar da sua saúde? Então entre em contato com a gente e saiba como usufruir deste e de outros benefícios que o associado do Sintrapav-SP tem ao seu dispor. 
Telefone: (11) 3227-3166 | Whatsapp: (11) 99409-7136  

E-mail: faleconosco@sintrapavsp.com.br ou sindicalizacao@sintrapavsp.com.br  | Site: www.sintrapavsp.com. br

R E F O R M A  T R A B A L H I S T A

NÃO É CAPAZ DE GERAR EMPREGOS

CUIDE DE SUA SAÚDE
através do Sintrapav-SP
Temos vários serviços e parcerias para você. São descontos em farmácias, óticas e 
consultas gratuitas

Farma 
CONDE

Clínica 

de Olhos 

PLANALTO

BUSCANDO
Saúde

ORTORAL

Consultas 
GRATUITAS

Ótica
MIRARE
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Para marcar uma consulta médica, um exame ou um 
tratamento dentário, o que devo fazer? 

Entre em contato conosco por e-mail (faleconosco@sintra-
pavsp.com.br ou sindicalizacao@sintrapavsp.com.br) , tele-
fone ( 11 – 3227-3166), ou WhatsApp (11- 99409-7136) e 
marque sua consulta, tratamento dentário ou exame.

Como eu faço para buscar orientações sobre rescisão 
de contrato de trabalho?

O Sindicato oferece assistência aos empregados, com o ob-
jetivo de orientá-los sobre seus direitos relacionados à resci-
são contratual. Entre em contato com a gente e saiba como 
obter sua assistência sindical à rescisão.

Tenho dúvidas sobre meus direitos trabalhistas. 
Como eu posso esclarecer estas dúvidas?  

Entre em contato com a gente via e-mail, telefone ou What-
sApp e solicite um atendimento ao nosso departamento jurí-
dico. Teremos prazer em atender você.

ESTAMOS CONFIANTES E FIRMES NA LUTA
PELO SEGUNDO ANO SEGUIDO, tivemos de buscar o TRT/SP e entrar com um processo de Dissídio Coletivo Econômico para nos fazer ouvir e garantir 
a manutenção dos direitos e benefícios já conquistados e um reajuste salarial justo e que valorize os companheiros da categoria.

Claro que gostaríamos que as coisas fossem mais fáceis e rápidas nesta negociação com o patronal. Nunca nos faltou disposição para o diálogo. 
Porém, as empresas insistem em dificultar um acerto e se negam a apresentar uma proposta decente, que atenda às nossas reivindicações.

Ao invés disso, adiam um acordo com a categoria, e pressionam e ameaçam os trabalhadores para que eles não se mobilizem e busquem seus 
direitos, inclusive com demissões. Mas avisamos que não estamos de brincadeira e vamos lutar até a vitória, sempre com apoio dos trabalhadores 
da categoria. Prova disso foi a vitoriosa greve organizada pelo Sintrapav-SP, junto aos companheiros da Queiroz Galvão que trabalham nas obras de 
duplicação da Rodovia dos Tamoios, num exemplo de que quando estamos todos unidos, somos sempre fortes.

Iremos usar todos os nossos recursos para alcançar a justiça e a valorização que todos os trabalhadores da categoria querem e merecem. E apesar 
de todas as dificuldades que encontramos e vamos encontrar, continuamos unidos, resistentes, confiantes e firmes na luta.

ANTONIO BEKEREDJIAN, Presidente do SINTRAPAV/SP

PALAVRA DO PRESIDENTE

P e r g u n t a s  e  r e s p o s t a s
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SINTRAPAV/SP – NOSSOS CONTATOS: 

Utilizem os nossos canais de comunicação. 
Fortaleça a luta do seu Sindicato. Associe-se!

Telefone: (11) 3227 3166 

faleconosco@sintrapavsp.com.br 

www.sintrapavsp.com.br

O SINTRAPAV-SP tem 

WHATSAPP!

(11) 99409-7136

AMIGO E AMIGA DA CATEGORIA  
DOS TRABALHADORES DA PESADA:  
agora o seu Sindicato tem mais um meio  

de comunicação para você  
entrar em contato com a gente.

www.sintrapavsp.com.br

A pós 7 dias, terminou a greve dos empregados 
da Queiroz Galvão que trabalham nas obras de 
duplicação da Rodovia dos Tamoios. A decisão 

foi tomada durante audiência realizada em 19/06, no TRT 
15ª Região, em Campinas/SP. O acordo foi firmado após 
mais de 5 horas de audiência, e representou uma vitória 
para a categoria.

 O índice de reajuste salarial acertado entre as partes foi 
de 5,5%, mais o valor do vale alimentação, que passou a ser 
de R$ 470, o valor mínimo da PLR de R$ 2.700, além de 
estabilidade no emprego durante 60 dias. E apenas um dia 
teve de ser compensado. Este resultado somente foi possível 

graças ao apoio, mobilização, luta, resistência e união dos 
companheiros da Queiroz Galvão, que resistiram às pressões 
e se mantiveram firmes e fortes em busca de seus direitos.

E não adianta a empresa ameaçar, demitir injustamente 
e tentar desmobilizar seus empregados para que eles não 
sigam lutando e juntos ao seu Sindicato. Estamos de olho e 
vamos tomar as medidas justas e necessárias para impedir 
todo ato de arbitrariedade dos patrões.

Agradecemos muito aos companheiros da Queiroz Gal-
vão, que confiaram e estiveram juntos com a gente nesta 
luta. Esta vitória é de vocês. Obrigado por terem escolhido 
o lado certo da história.

GREVE NA QUEIROZ GALVÃO TERMINA COM 

vitória para os trabalhadores

V i d a  n a  o b r a C o n t a t o s


