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Pa t rões  o fe recem p ropos ta  i ndecen te 
SINTRAPAV-SP NÃO ACEITA 
ESTE DESRESPEITO 
Nossa luta é pra valer!!!!

Conheça as opções de lazer e cultura que os sócios do Sintrapav/SP 
têm direito. 
PÁG. 2

CRESCE SETOR DA CONSTRUÇÃO PESADA. 
Patrões podem dar aumento aos trabalhadores. 
PÁG. 3

AS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO 
PESADA E INFRAESTRUTURA con-
tinuam ofendendo e desrespeitando os 
trabalhadores da categoria. O Sinicesp, 
sindicato patronal, apresentou uma con-
traproposta vergonhosa, muito abaixo 
do que sabemos que elas podem dar, 
em mais uma prova de que os patrões 
estão pouco se importando com os in-
teresses da categoria e em serem justos 
com seus empregados.

Como índice de reajuste, os patrões 
estão oferecendo 4%, muito abaixo, in-
clusive, do INPC, que fechou em 5,07% 
para o período. Além disso querem que 
a gente ignore as conquistas da Senten-
ça Normativa do exercício 2018-2019. 
Isso é inadmissível!

O Sintrapav-SP e os companheiros 
de categoria vão lutar até o fim contra 
esta atitude intransigente e inflexível das 
empresas. Para cada ato de desrespeito 
e injustiça contra nós, mais luta e persis-
tência teremos. E vamos organizar mais 
paralisações e greves, como nas obras 
de duplicação da Rodovia dos Tamoios, 
com os companheiros da Queiroz Gal-
vão, até que o sindicato patronal passe 
a ser justo e ouça realmente as reivindi-
cações da categoria.

O Sintrapav-SP conta com sua par-
ticipação para esta luta. Vamos juntos 
nesta batalha por respeito, dignidade, 
manutenção de direitos e por um rea-
juste salarial justo. Vocês, companheiros 
da Pesada, merecem!
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O 
Sintrapav-SP, através de sua 
estrutura própria e de parcerias 
com diversas empresas, possibi-
lita ao associado utilizar uma sé-

rie de opções de lazer e cultura para propor-
cionar uma melhor qualidade de vida para o 

trabalhador sindicalizado e sua família.
Turismo, teatro e passeios são algumas 

das opções a disposição daqueles que que-
rem relaxar e obter mais cultura e conhe-
cimento. Confira ao lado o que você pode 
aproveitar através da gente.

P E R G U N TA S  E  R E S P O S TA S

Eu tenho uma denúncia contra a empresa onde trabalho. Como posso fazer a reclamação para vocês? 
Você pode fazer sua denúncia por telefone, enviar um e-mail, acessar nosso site e clicar no item Fale Conosco, mandar uma men-
sagem por WhatsApp, conversar com um dos nossos Assessores Sindicais de Base ou vir pessoalmente à sede do Sintrapav-SP. 

Eu tenho que me identificar para fazer uma denúncia?
Isso não é necessário. Sua identidade será mantida em segredo, para sua segurança.

Como faço para me sindicalizar? 
Necessário fazer o preenchimento da ficha de adesão e enviar a documentação necessária para o cadastro, via site, Whatsapp, 
e-mail ou pessoalmente, na sede ou subsede mais próxima.

Quais os documentos necessários para ser sócio? 
- CTPS – Páginas da foto, dados pessoais e registro
- RG
- CPF
- PIS
- Comprovante de Estado Civil
- Comprovantes de Dependentes (filhos menores de 14 anos)
- Comprovante de Residência
- 1 foto 3X4

CURTIU? ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SAIBA MAIS 
Telefone: (11) 3227-3166 | Whatsapp: (11) 99409-7136  

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

SINTRAPAV-SP oferece  
OPÇÕES DE LAZER E CULTURA
PARA SEUS ASSOCIADOS

Cidade da 
CRIANÇA

Thermas dos 

LARANJAIS

AQUÁRIO
de São 
Paulo

Club de 
FÉRIAS

MAGIC
City

Cheque 
TEATRO

NOSSOS CANAIS

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

(11) 3227-3166 
(11) 99409-7136
faleconosco@sintrapavsp.com.br 
sindicalizacao@sintrapavsp.com.br
www.sintrapavsp.com.br

Colônia de 
FÉRIAS
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NÚMEROS DO SETOR NÃO DEIXAM DÚVIDAS 

A CONSTRUÇÃO PESADA  
VOLTOU A CRESCER

Segundo números do sindicato patronal, houve crescimento no setor da Constru-
ção Pesada e Infraestrutura, com o aumento na oferta de novas vagas de emprego e 
possibilidade de novos investimentos do governo federal na contratação de obras de 
infraestrutura. 

NO BRASIL 

4320
novas vagas em Abril/19

(+0,7%)

EM SÃO PAULO

438
novas vagas em Abril/19

(+0,3%)

NOVOS INVESTIMENTOS  
DO GOVERNO FEDERAL  
EM INFRAESTRUTURA

10
novos Terminais Portuários

7.000
novas vagas em 2019

(+0,8%)

230
novos empregos em Abril/19

(+0,6%)

12
Aeroportos

464
novas vagas em 2019 em 

Obras de Infraestrutura
(+1,1%)

R$150 BI
em Ferrovias, Rodovias  

e Portos e Aeroportos até 2022

SEGUIMOS VIVOS E NA LUTA!
NOSSO SINDICATO CONTINUA FIRME NA DISPOSIÇÃO DE LUTAR POR SEUS DIREITOS e permanecemos confiantes em garantir a manutenção de seus direitos e conquistas e um 
reajuste salarial justo, base da nossa pauta de reivindicações.

Porém, o sindicato patronal continua tentando adiar e impedir o avanço nas negociações, num comportamento que ofende e desrespeita os trabalhadores da categoria. E as 
empresas apresentaram uma contraproposta vergonhosa, muito abaixo do que sabemos que elas podem dar, uma prova de que os patrões não se importam serem justos com 
seus empregados. 

Mas avisamos: nós não vamos aceitar esta atitude intransigente e insensível das empresas. Para cada ato do patronal que bloqueie as negociações e desrespeite nossos 
companheiros, mais luta e persistência o Sintrapav-SP terá.

Queremos manter os canais de diálogo abertos com os patrões, porém numa negociação justa e que atenda aos interesses da categoria. Mas se o sindicato patronal continuar 
inflexível, não vamos vacilar diante desta postura e iremos até às últimas consequências para vencer mais esta batalha. 

Prova disso é a greve dos empregados da Queiroz Galvão que trabalham na duplicação da Rodovia dos Tamoios e as paralisações de advertência organizadas pelo Sintrapa-
v-SP nas obras da Linha 4 Amarela, do Consórcio TC, e no Porto de Santos, da Constremac. E outras greves e paralisações vão acontecer caso os patrões continuem se fazendo 
de surdos às reivindicações da categoria.

O Sintrapav-SP conta com sua participação, pois nossa união é fundamental neste momento. E podem confiar: seguimos vivos e na luta. 

ANTONIO BEKEREDJIAN, Presidente do SINTRAPAV/SP

PALAVRA DO PRESIDENTE
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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 
Whatsapp: (11) 99409-7136
faleconosco@sintrapavsp.com.br 
sindicalizacao@sintrapavsp.com.br
www.sintrapavsp.com.br

Boletim Eletrônico SINTRAPAV-SP. Acompanhe as 
notícias do Sintrapav/SP e do setor da construção 
pesada nos nossos boletins eletrônicos.

GREVE NA QUEIROZ GALVÃO
DUPLICAÇÃO DA TAMOIOS 

Uma das maiores obras do Estado de São Paulo, a dupli-
cação da SP-099 - Rodovia dos Tamoios, com de mais de 
1.800 trabalhadores, está de braços cruzados.

No dia 11/06, o Sintrapav-SP realizou diversas as-
sembleias com os empregados da Construtora Queiroz 
Galvão, nos períodos da manhã, tarde e noite, e a greve 
foi aprovada em massa.

E assim será em outras obras a partir de agora! 
Não adianta o patronal se fazer de surdo. Nossa voz 
vai ser ouvida e nossas reivindicações vão ter de 
ser atendidas. 

PARALISAÇÕES NA LINHA 4 AMARELA 
E NO PORTO DE SANTOS 

O Sintrapav-SP, em conjunto com os trabalhadores da cate-
goria, organizou paralisações de advertência no dia 10/06 
em obras no Estado de São Paulo. 

Elas ocorreram nas obras da Linha 4 Amarela (Pátio Vila 
Sônia, em São Paulo/SP), de responsabilidade do consórcio 
TC; e na Constremac Construções, no Porto de Santos/SP.

Este é um aviso aos patrões de que o Sintrapav-SP 
não está de brincadeira e que vai lutar até o fim na 
defesa da manutenção de direitos aos empregados.


