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Mais de 10 mil associados no Maracanãzinho!

Veja mais fotos e informações na página 3

Queremos 20% de
aumento e Cesta
Básica de R$ 400

Começa a Campanha Salarial:

O presidente do Sindicato, Nilson Duarte Costa (foto),
conclama a categoria: “com união e participação,

alcançaremos a vitória! Participe!”
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção Pesada Intermunicipal do RJ

A Diretoria do
Sitraicp deseja a todos

os trabalhadores e
seus familiares um
Feliz Natal e um

Próspero 2014, com
muitas conquistas,
saúde e felicidades.

FORÇA E

UNIÃO!

Três carros, 15 motos e mais de 200 prêmios de
primeira sorteados no complexo de uma das principais
obras do Brasil marcaram a  Festa de confraternização

do Sitraicp deste ano. O novo formato agradou em
cheio aos  cerca de 10 mil companheiros presentes à

Festa no último dia 21 de outubro.

PRÊMIOS DE PRIMEIRÍ$$IMA NA FESTA
DO TRABALHADOR DA PESADA



Novas salas ampliam o
Jurídico do Sindicato

Nosso Sindicato oferece
atendimento médico gratuito
através do convênio ODON-
TOMED / ACMERJ / CLAS-
SE A/1609 para os associa-
dos e seus dependentes até
17 anos cadastrados. São inú-
meras clínicas que atendem às
principais especialidades mé-
dicas tanto no Rio quanto em
cidades vizinhas, como Duque
de Caxias, Itaguaí, Nova
Iguaçu e São Gonçalo.

O Sitraicp também oferece
os seguintes exames gratui-
tos: vários tipos de exames
de sangue, urina e fezes, pre-

ventivo ginecológico, eletro-
cardiograma, mamografia,
Raios X, exames de vista e oito
tipos de ultrassonografia.

CLÍNICAS CONVENIADAS
A relação completa das clí-

nicas, com seus respectivos
endereços e telefones, você
encontra na internet, no site
www.sitraicp.com.br ou na
sede do Sindicato. Antes de ir
às clínicas, ligue para conferir
se a consulta ou exame é com
hora marcada ou por ordem
de chegada.

Em nossa sede (Av. Pre-
sidente Vargas, 1146, 13o

andar, sala 1303, Centro,
RJ), o atendimento odonto-
lógico é diário e com hora
marcada. Recentemente foi
feita uma ampliação e os
associados contam com
três consultóros odontoló-

gicos inteiramente equipa-
dos para seu conforto.  Li-
gue 2516-4470 e agende
sua consulta. Confira nossos
serviços.
SERVIÇOS: Exames Clíni-

cos (consultas e diagnósti-
cos), Restaurações (obtura-
ções), Cirurgias simples (ex-

Atenção sócio: tire
sua carteirinha

Através dos diretores de base do Sindicato ou da comissão
de trabalhadores da sua obra, o sócio do Sitraicp pode solicitar
a carteirinha de sócio, necessária para que o associado possa
utilizar os serviços e convênios do Sindicato. Também é possível
pedir a carteirinha na Secretaria do Sindicato, na Av. Presidente
Vargas, 1146, Sobreloja, Centro, RJ, levando o último
contracheque com desconto para o Sindicato.

Nosso sindicato alugou
duas novas salas, no 13º an-
dar do prédio da nossa sede,
na Av. Presidente Vargas,
centro do Rio, e ampliou o
espaço para o atendimento
jurídico aos associados. A
inauguração ocorreu em 4 de
outubro último e, com as
duas salas, o Sitraicp tem ain-
da melhores condições para o
atendimento jurídico nas áreas
trabalhista e cível. Veja abaixo

Prestação de contas e orçamento do ano
que vem são aprovados por unanimidade

Reunidos em Assembleia
Geral Ordinária no
dia 18 de novembro,
os associados apro-
varam, por unanimi-
dade, as contas re-
ferentes a 2012 e a
previsão orçamen-
tária para 2014. O
Sitraicp conseguiu
suplantar as dificul-
dades que surgiram
no período, inclusive
abrindo espaço para
a formação sindical
da diretoria.

A diretoria do Sindicato
chama atenção que este
ano houve muitas demis-
sões, em função do término
de várias obras importan-
tes, mas esta diminuição do
número de obras (compa-
rado com 2011 e 2012) não

Edital de convocação da
AGO, publicado no jornal

Expresso de 31/10/2013

Uma ampla rede de atendimento gratuito
está disponível para o sócio do Sindicato

e seus dependentes

o quadro de horário dos advo-
gados do Sindicato e informe-
se dos detalhes pelos telefones
2223-2908 ou 2223-2943.

Associado do Sitraicp
tem médico e exames

Em Madureira, São João de
Meriti, Nova Iguaçu,

Jacarepaguá e Queimados.
Para efetuar o agenda-

mento da consulta, solicite
o encaminhamento junto

ao SITRAICP, leve a
carteira do convênio e

contracheque atualizado.

Os trabalhadores da
Construção Pesada do Rio
de Janeiro e municípios
representados pelo nosso
Sindicato podem dar entrada
no seu seguro-desemprego
na sede do Sitraicp, na Av.
Presidente Vargas, no 1146/
Sobreloja, Centro do Rio. O
atendimento está disponível
às 2as, 4as e 6as das 8h às 12h
e das 13h às 17h. Veja em
nosso site os documentos
necessários.

Trabalhador:
dê entrada no

seguro
desemprego
no Sitraicp

significou redução de em-
pregos, ao contrário, há
menos obras, mas empre-
gando um maior contingente
de pessoal.

EXAME DE
VISTA GRÁTIS

DENTISTAS NO SINDICATO
trações simples), Raios X
periapical, Periodontia (ras-
pagem, limpeza, aplicação
de flúor), Remoção de cárie
e Tratamento de canal de
uma e duas raízes.

DIAS E HORÁRIOS:
De 2ª a 6ª feira, de 8 às

17 horas.

Sócios e seus dependentes têm atendimento dentário gratuito no Sindicato

ATENDIMENTO JURÍDICO NA SEDE
Sócios e não-sócios têm direito ao atendimento jurídico na área Trabalhista, que é

feito diariamente na sede do Sindicato, na Av. Presidente Vargas, no 1146, Centro do

Rio de Janeiro. Tels.: 2223-2908 ou 2223-2943.  Veja abaixo a escala de plantão.

DIA
Segunda

Terça

Terça

Quarta

Quinta

Quinta

Sexta

De 2a a 6a

HORÁRIO
9 às 17h

9 às 17h

13 às 17h

13 às 17h

9 às 17h

13 às 17h

9 às 17h

13 às 17h

ADVOGADO
Dr. Rodrigo Alessandro

Dr. Denilson Prata

Dr. Carlos Caldas

Dr. Carlos Caldas

Dr. Denilson Prata

Dr. Carlos Caldas

Dr. Rodrigo Alessandro

Dra. Ana Cecília
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Conheça os três
felizes ganhadores
dos carros March/
Toyota completos

Evandro Silva de Souza

Frentista de túnel do
Consórcio Porto Rio

Marcos Vinicius Batista

da Silva

Servente da Andrade
Gutierrez (Penha)

Antonio José da Costa

Pedreiro da Andrade
Gutierrez (Caju)

FESTA DA PESADA: ORGANIZAÇÃO
“NOTA 10” BENEFICIA A TODOS

Associados inscritos receberam mochila, brindes e

brinquedos para os filhos. Na Festa, lanche caprichado,

música, sorteios e show em DVD. Tudo de bom!

T
omou posse ,  em 29 de  novembro,  a  pr ime i ra
Comissão de Trabalhadores (CT) do Rio de Janeiro
criada segundo as novas regras estabelecidas pelo

Compromisso  Nac iona l  para  o  Aper fe i çoamento  das
Condições de Trabalho na Indústria da Construção.

A solenidade aconteceu na obra do Consórcio Porto Rio
e contou com a presença do ministro Gilberto Carvalho
(Secretar ia-Gera l  da  Pres idênc ia  da  Repúb l i ca) ,  de
representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, do
pres idente  e  demais  d i re tores  do  S i t ra i cp ,  a lém,
natura lmente,  de t raba lhadores e  representantes do
Consórcio.

N i l son  Duar te ,  pres idente  do  S i t ra i cp ,  destaca  a
importância da criação de novas comissões em outros
canteiros de obras. “É preciso focar cada vez mais na
segurança e melhoria das condições de trabalho. Estas
comissões têm este objetivo, reduzir os acidentes, ajudar
a fiscalizar as obras e envolver mais o trabalhador com
as condições que determinam sua qualidade de vida no
trabalho. São fundamentais”.

COMITÊ BIPARTITE
A instalação da CT se dá em obras com seis meses ou

mais  de duração e sua composição var ia  de um a 7
membros, de acordo com o número de trabalhadores da
obra, sendo que todos são indicados pelo Sindicato, que
tem também a prerrogativa de substituir nomes, se for o
caso.

O canteiro de obras pode indicar até três representantes
que, juntamente com os membros da CT, formarão o
comitê bipartite responsável por receber as demandas dos
trabalhadores, orientá-los, propor soluções e fiscalizar o
cumprimento do termo de compromisso, entre outras
atribuições.

Sitraicp emplaca primeira Comissão
de Trabalhadores do “compromisso

nacional” no Rio de Janeiro

A mesa do evento de posse, com representantes do Sindicato, do
Porto Rio e do Governo Federal

Atenção Companheiros! Está em
vigência o “Trintídio”, determinado pelo

Art. 9 da Lei 6708. Todo trabalhador
que for demitido entre 02/12 e 31/12

deverá receber dois avisos-prévios.Diretores do Sindicato: atuando em prol da categoria

Momentos da nossa Festa da Pesada:
1) As 15 motos Honda sorteadas; 2)O kit

recebido por todos os inscritos, com
mochila, camiseta, boné e presente para

os filhos; 3) Trabalhador recebe seu
Mini-System; 4) Associado carrega seu

prêmio: uma TV de LED de 42”; 5) Outro
associado ganhou uma bicicleta Caloi;

e 6) Um ar condicionado foi o prêmio do
sócio.

1

Este ano foram sorteados 228
prêmios aos trabalhadores, mais
do que o dobro dos anos ante-
riores. Foram três carros zero km
completos, modelo March/
Toyota; 15 motos Honda 125cc
com start; 40 bicicletas; 20
geladeiras; 20 TVs de plasma
42"; 20 TVs de plasma 32"; 20
notebooks; 20 tablets; 20
fogões; 20 máquinas de lavar;
10 microsystems e 10 aparelhos
de ar con-
dicionado,
entre ou-
tros.

D e p o i s
do sorteio,
o pessoal
con t inuou
no estádio
curtindo o
dia festivo e
assistindo,
no telão do Maracanãzinho, ao
DVD do cantor Tiaguinho, com
participações especiais de
diversos artistas.

3

4

5

6

2



Trabalhador forte é
país desenvolvidoAssembleia aprova luta

por 20% de aumento A
s manifestações populares de junho, no Brasil, deixaram
claro o anseio do povo brasileiro pela aceleração das

mudanças. O Brasil avançou nos últimos dez anos, isso é
inegável. Criou empregos, distribuiu renda, tirou pessoas

da miséria e incluiu muitos
brasileiros na “classe média”.
Em nossa categoria, vimos a
importância de programas
como o PAC e as grandes obras
públicas. Apesar disso, muito
pouco se avançou na qualidade
dos serviços públicos fornecidos
pelos governos. A saúde
pública continua deficiente, na
educação nada se fez para
melhorar a qualidade do ensino
público, e a segurança ainda é
precária. Enfim, sofremos com
péssimos serviços públicos.

Nós, trabalhadores, sabe-
mos o quanto vivemos aper-
tados com os salários atuais.

Como lembra o combativo senador Paulo Paim, o salário
mínimo nacional deveria estar em R$ 2.610, segundo os
estudos do DIEESE. Há muito o que fazer ainda para termos
um país melhor. É por isso que precisamos, nós
trabalhadores, estarmos unidos na luta salarial, participando
das convocações do Sindicato. Cada sindicato mobilizado,
e todos os sindicatos unidos, aí sim poderemos mostrar ao
governo e às empresas o que queremos e precisamos.

BLACK BLOCS

Sobre a ação dos “black blocs”, ou dos jovens
mascarados, nas manifestações, é preciso verificar até que
ponto agentes infiltrados não estão trabalhando para
causar confusão e desvirtuar o movimento. Já vimos esse
“filme” em outros episódios da História do Brasil.

LUTA SINDICAL NO MUNDO

Também trágica é, ainda, a situação dos trabalhadores
no mundo. Recentemente estive na reunião anual da OIT –
Organização Internacional do Trabalho – em Genebra, Suíça.
São 158 países que participam da OIT. Debatemos lá cinco
temas principais: 1) Liberdade e autonomia sindical; 2) Meio
ambiente; 3) Intercâmbio sindical; 4) Erradicação do
trabalho escravo e do trabalho infantil; e 5) Luta contra as
demissões imotivadas. Há muitas dificuldades em vários
países, onde o movimento sindical não é respeitado, como
acontece na África, por exemplo.

Cada vez mais constatamos que, onde o movimento
sindical é forte e se faz ouvir, há mais justiça social,
desenvolvimento e democracia. Fortalecer os sindicatos é
fortalecer o trabalhador.

Nilson Duarte Costa

Presidente do Sitraicp

COMEÇA A CAMPANHA SALARIAL 2014

• Aumento de 20% sobre os salários de 1º de fevereiro de 2013, data-
base da categoria
• Cesta básica de R$ 400,00
• PLR com valor fixado em dois salários do trabalhador
• Toda hora extra com acréscimo de 100%
• Plano de saúde para os trabalhadores e familiares
• Tíquete-alimentação de R$ 30,00/valor unitário para almoço para as
empresas que não oferecem a refeição no local de trabalho
• Tíquete de R$ 10,00/unitário para café da manhã para as empresas
que não oferecem o café no local de trabalho
• Frutas no café da manhã e no almoço para
as empresas que oferecem as refeições no
local de trabalho
• Mais três meses de estabilidade para as
trabalhadoras gestantes
• Creche para filhos pequenos de toda
mulher trabalhadora
• Nenhum desconto para o vale-
transporte
• Redução do prazo de experiência do
trabalhador na firma para 30 dias
• Alfabetização no local de trabalho.

O Sitraicp realizou, no dia
25 de novembro, em sua
sede no centro do Rio,

Assembleia Geral
Extraordinária com os
trabalhadores, onde foi
debatida e aprovada a
pauta de reivindicações

para a Convenção Coletiva
2014/2015. Nossa data-
base é 1o de fevereiro e o

Sindicato convocará novas
assembleias. Participe!

O que queremos dos patrões em 2014:

Edital de convocação
da AGE, publicado no jornal
Expresso de 31/10/2013


