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Mais uma vez foi um 
sucesso nossa Fes-

ta de Confraternização, 
desta vez realizada em 
19 de outubro no maior 
estádio do mundo: o 
Maracanã. Reconstruí-
do com louvor pela nos-
sa própria categoria, o 
Maraca foi o local 100% 
para nosso encontro, 
com show de mulatas 
e a banda Batuque do 
Samba animando o sor-
teio dos 250 prêmios de 
primeiríssima qualidade 
oferecidos pelo Sindica-

Apesar da crise  
econômica em 2015, 
e o desemprego 
afetando nossa 
categoria, ainda 
conseguimos manter 
o sorteio de carros 
zero, motos,  
televisores de  
LCD e muitos  
outros prêmios  
de qualidade

Sede (Rio):
(21)2223-2908,  
(21)2223-2943

Subsede (Cordeiro): 
(22)2551-0483

• Aos trabalhadores sindicalizados, que compareceram 
em massa e prestigiaram seu Sindicato;
• À Odebrecht, na pessoa do Dr. Borba, presidente do 
SINICON, e de Ziden Abrahaã, Bussanelo, Carlos Couto, 
entre outros;
• Ao Sr. Moacir, coordenador de eventos do Maracanã;
• À UGT e aos sindicatos co-irmãos do Rio 
de Janeiro e do Brasil que prestigiaram nosso  
evento;
• Ao Dr. Antonio Carlos Batista e ao companheiro Ari-
matéa, do SEEMRJ.

Veja na página 4  
a relação dos felizardos 
ganhadores dos carros e 

motos 0 km, sorteados em 
nossa Confraternização!

Nossos Agradecimentos
Não se faz uma confraternização, com sucesso, para  
12 mil trabalhadores, sozinho. Agradecemos a todos 

que tornaram nossa festa possível. Agradecemos:

Nossos Agradecimentosto, incluindo três carros, 
14 motos, TVs de LCD, 
bicicletas e muito mais.

Cerca de 12 mil com-
panheiros estiveram 
presentes, comemoran-
do conosco as conquis-
tas de 2015. Um dia de 
festa e lazer para lem-
brar que o Sindicato é de 
luta o ano todo, por au-
mento real de salário e a 
manutenção de todos os 
nossos direitos. 

Nossas conquistas 
fazem o Trabalhador da 
Pesada ter mais benefí-

cios que os representa-
dos por outros sindica-
tos, como: 
• café da manhã re-
forçado; 
• almoço com descon-
to simbólico;  
• cesta básica de  
R$ 340; 
• participação nos lu-
cros, representando 
um salário a mais por 
ano; 
• vale-transporte com 
desconto de apenas 
1% (e não 6%, como 
prevê a legislação); 
• hora extra de segun-
da a sexta com adicio-
nal de 70% e, aos sá-
bados, de 100%.

Companheiro  
sindicalizado se emociona ao  

ser sorteado e receber, do presidente do  
Sindicato, Nilson Duarte Costa, seu prêmio: um carro zero.

Festa celebra conquistas da categoria em 2015
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Nosso Sindicato oferece aten-
dimento médico gratuito 

através do convênio ODON-
TOMED / ACMERJ / CLASSE 
A/1609 para os associados e 
seus dependentes até 17 anos 
cadastrados. São inúmeras clí-
nicas que atendem às principais 
especialidades médicas tanto no 
Rio quanto em cidades vizinhas, 
como Duque de Caxias, Itaguaí, 
Nova Iguaçu e São Gonçalo. 

O Sitraicp também oferece os 
seguintes exames gratuitos: vá-
rios tipos de exames de sangue, 
urina e fezes, preventivo gineco-
lógico, eletrocardiograma, mamo-
grafia, Raios X, exames de vista e 
oito tipos de ultrassonografia.

Associado do Sitraicp tem médico,  
dentista e exames para ele e dependentes
Uma ampla rede de atendimento gratuito está disponível. Consulte no site

A relação completa das clínicas, 
com seus respectivos endereços e 
telefones, você encontra na inter-
net, 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 mar-
cada ou por ordem de chegada.

CLÍNICAS CONVENIADAS

No dia 30 de outubro, os jornais 
O Dia e Meia Hora divulgaram 
dois editais do Sindicato, 
convocando assembleias: de 
prestação de contas no dia 18 
de novembro e de definição de 
pauta reivindicatória para 25 de 
novembro, ambas na sede do centro do Rio, às 18h.

Editais convocam Assembleias

Registramos com pesar o falecimento do companheiro Lindolfo Car-
neiro Maciel, um dos fundadores do nosso Sindicato, no dia 9 de agosto. 
Grande companheiro de luta, experiente, dedicado, batalhador. Ainda em 
vida, foi homenageado pelo Sindicato, que com seu nome batizou nosso 
auditório, na sede do centro do Rio. Muito triste também a perda de Te-
resinha (como era carinhosamente chamada), Sirlei de Souza Santos, em 
28 de agosto, nossa ‘faz tudo’, encarregada dos serviços gerais, sempre 
trabalhando com carinho e competência. Descansem em paz! Lindolfo e Teresinha

S A U D A D E S !

Através dos diretores de base do Sindicato ou da comissão de 
trabalhadores da sua obra, o sócio do Sitraicp pode solicitar a car-
teirinha de sócio, necessária para que o associado possa utilizar 
os serviços e convênios do Sindicato. A carteirinha também pode 
ser retirada na sede do Sitraicp.

OBSERVAÇÃO:
Ao ligar para as clínicas,  

perguntado qual é o convênio,  
informe o seguinte:

ODONTOMED/ACMERJ/ 
CLASSE A-1609. 

Para marcação de consulta nas 
clínicas conveniadas, é necessário 

ligar antes para ver se é por  
ordem de chegada ou agendada.Atenção sócio: tire sua carteirinha

Veja a RELAÇÃO DE EXAMES COBER-
TOS PELO CONVÊNIO em nosso site: 

www.sitraicp.com.br

Mais uma gata do mal. A Loyman demitiu cerca de 80 
trabalhadores sem pagar salários do mês, vale-alimenta-
ção, PLR e rescisão. Já entramos com ação coletiva exigin-
do os direitos dos trabalhadores.

Por diversas vezes os diretores Romildo e Manoel já fala-
ram com a empresa, para que a mesma obrigue suas con-
tratadas a cumprirem toda a Convenção Coletiva da Pesada, 
como determina a cláusula 28. Vamos agora denunciar a ir-
regularidade aos órgãos competentes.

Sob a alegação 
de que o consórcio 
não paga em dia, 
algumas subemprei-
teiras vem prejudi-
cando gravemente 
os trabalhadores. Na 
Construtora Han-
dan, o vale-alimen-
tação atrasa todo 
mês e a PLR não foi 
paga. Na Seven Engenharia, pior ainda: além da PLR, tra-
balhadores denunciam que o FGTS também não vem sendo 
depositado, as horas extras pagas estão a menor do que as 
realizadas e o adicional de transferência não vem sendo cum-
prido. Na Rezende Roriz, além da PLR pendente, a empresa 
promete (e não cumpre) pagamento por fora para execução 
de tarefas adicionais. 

Na Pinturas Águia o quadro não é nada bonito. Tam-
bém sem PLR, os trabalhadores ainda amargam a falta do 
vale-alimentação, sem contar que a empresa está deixando 
até três férias acumularem, um absurdo. Na Scavi Bahia o 
negócio está cheirando mal. Apesar da existência de laudo 
comprobatório do consórcio, a empresa não paga o adicio-
nal de insalubridade aos encanadores que trabalham com 
esgoto vivo. E na A.F.C. a baderna é generalizada: sem 
vale-alimentação, sem Riocard, sem horas extras conforme 
a Convenção e a empresa sequer está com o cadastro regu-
larizado no Sindicato. 

“Não vamos deixar essa situação dramática prejudicando 
os trabalhadores. Se o Consórcio não enquadrar suas subem-
preiteiras, vamos para a Justiça”, declarou o diretor Romildo.

Subcontratadas da Porto Novo  
descumprem cláusula 28 da CCT

A Brasfondi nega os benefícios assegurados pela Con-
venção e a Santini empurra com a barriga o fechamento do 
acordo para não pagar a PLR a seus colaboradores.

Na Linha 4 Sul,  
subempreiteiras lesam trabalhador

Subempreiteiras da Porto Rio  
negam direitos aos trabalhadores

Sitraicp previu golpe da Martifer e garantiu 
pagamento da PLR com Consórcio

Graças à ação do Sindicato, cerca de 300 trabalhadores 
da obra do Museu do Amanhã puderam receber sua PLR. Com 
base no comportamento anterior da Martifer, o Sitraicp per-
cebeu a tramoia no ar e, em parceria com o Consórcio, con-
seguiu que a fatura do mês da empresa fosse transferida para 
o Sindicato, de modo a garantir a participação nos lucros. 
Imediatamente os trabalhadores foram convocados e rece-
beram. Os que viajaram deixaram seus dados bancários e o 
pagamento foi efetuado. Quanto às rescisões, infelizmente o 
jeito é entrar na Justiça.

Sindicato entra com ação  
coletiva contra a Loyman

Os diretores Romildo e Manoel

Em nossa sede (Av. Presidente 
Vargas, 1146, 13o andar, sala 
1303, Centro, RJ), o atendimento 
odontológico é diário e com hora 
marcada. Por isso é necessário 
ligar para 2516-4470 e agendar 
sua consulta. Serviços: Exames Clí-
nicos (consultas e diagnósticos), 
Restaurações (obturações), Cirur-
gias simples (extrações simples), 
Raios X periapical, Periodontia 
(raspagem, limpeza, aplicação 
de flúor), Remoção de cárie e 
Tratamento de canal de uma ou 
duas raízes. 

CLÍNICA DENTÁRIA NO SINDICATO

Dra. Carolina (segundas e quintas, das 8h 
às 16h, e sextas, das 8h às 12h).
Dr. Rafael (segundas e sextas das 8h às 
16h e quartas das 13h às 16h).
Dr. Lival (terças, das 8h às 16h e quartas, 
das 13h às 16h).
Dr. André (terças e quintas, das 8h às 16h 
e quartas das 8h às 12h).

HORÁRIOS DE 
ATENDImENTO DENTÁRIO NA 
SEDE DO SITRAICP:

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
Quarta
Quinta
Sexta

aDvogaDo
Dr. Rodrigo Alessandro

Dra. Ana Cecília
Dra. Ana Cecília
Dra. Ana Cecília
Dra. Ana Cecília

Dr. Rodrigo Alessandro
Dra. Ana Cecília

Horário
10 às 17h
13 às 17h
8 às 12h
8 às 12h
8 às 17h
10 às 17h
13 às 17h
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PINGA FOGO DENUNCIE IrrEgUlarIDaDEs Na sUa obra. 
DIsQUE sINDICaTo: 2223-2908

O consórcio TransRio, em Deodoro, que faz obras de 
mobilidade para as Olimpíadas nos chamados “cantei-
ros avançados”, precisa agir com rigor e exigir que suas 
contratadas cumpram integralmente a Lei 10.101, que 
regulamenta o pagamento da Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR), e a Convenção da Pesada. É inad-
missível que algumas empresas estejam pagando 1/3 
do salário a título de PLR. O Sitraicp já se reuniu com 
a direção do Consórcio cobrando  a regularização no 
pagamento do benefício.

Falhaber e Consórcio ZS não se enquadram no 
Sindicato da Pesada e prejudicam trabalhador

A  obra do valão, da Fa-
lhaber, e a da Zadar Spil (ZS), 
em Santa Cruz, são obras de 
Construção Pesada, mas am-
bas as empresas ainda não 
corrigiram o enquadramento 
sindical. No caso da Falhaber, 
que vai ampliar o número de 
empregados, a empresa vem 
se recusando a conversar com 
nossos diretores. Já em rela-
ção à ZS, houve três reuniões 
com a direção do Consórcio, já 
estão com todos os documen-
tos, mas até agora não temos 
resposta sobre a mudança 
do enquadramento sindical 
da categoria, de “leve” para 
“pesada”. Não custa lembrar 
aos patrões que a opção pelo 
sindicato da construção leve 
(moradias) traz prejuízo para 
os empregados e não tem 
amparo legal. E mais: injus-
tiça que não se resolve pelo 
diálogo busca outras soluções, 
seja a jurídica, seja através da 

Perda de qualidade, dificuldade de armazenamento 
e peso extra no transporte trabalho-casa são alguns 
dos fatores destacados negativamente pelos emprega-
dos da Litorânea, que trocou o cartão alimentação por 
produtos da cesta básica. Para piorar tudo, há atraso 
no fornecimento. Os diretores do Sindicato já realiza-
ram várias reuniões com a empresa explicando o pro-
blema e reivindicando a volta do cartão, mas até agora 
nenhuma resposta efetiva. “Em time que está ganhan-
do não se mexe, todo mundo sabe disso. O que a Lito-
rânea fez foi um retrocesso. E ainda atrasa! Será que 
vamos precisar cruzar os braços para sermos ouvidos?” 
indagou o diretor Sérgio.

TransRio precisa agir para que suas  
subcontratadas cumpram a Lei da PLR

Retrocesso na Litorânea: troca de cartão  
por produtos da cesta básica desagrada

Os diretores Sergio Luis e Leandro

Construcap/Copasa 
aumenta piso, mas nega 

8% para todos
O aumento de 8% para todos, 

e não apenas para os pisos, que 
o Sindicato vem conquistando em 
acordos em separado com várias 
empresas desde fevereiro, ain-
da não está sendo praticado na 
Construcap/Copasa, que mantém 
a intransigência. O Sindicato está 
agindo.

EIT (BRT)  
atrasa pagamento
Após a interferência do Si-

traicp e o embargo da obra pelo 
Ministério do Trabalho, a EIT 
(obra do BRT da Barra) melho-
rou as condições dos canteiros, 
atendendo às exigências da NR 
18. Agora os problemas são os 
atrasos no pagamento mensal 
dos trabalhadores, que às vezes 
chegam a 40 dias. 

EIT (Cedae) atrasa  
salários e benefícios

Atraso de salários, Sodexo, 
passagens, PLR e outros benefí-
cios estão prejudicando os traba-
lhadores da EIT, obra da Cedae. 
Recentemente a empresa, por 
conta das cobranças do Sindicato 
e de um grave acidente por não 
cumprimento da NR 18, melho-
rou as instalações dos canteiros, 
mas agora está pisando na bola 
feio de novo.

Progressos no  
Consórcio Barra-São 

Conrado (obra do Joá),  
e no CCRB

Em visitas às obras os dire-
tores Alexandre e Wilton consta-
taram casos de desvio de função 
em ambas as empresas. Vários já 
foram resolvidos e outros estão 
em adequação. Também foi regu-
larizado o pagamento de insalu-
bridade a eletricistas, marteleiros 
e soldadores da obra do Joá, re-
troativo ao início das atividades. 
Mais avanços virão.

Jofegê/Enotec pede  
prazo para pagar PLR

A empresa enviou e-mail ao 
Sindicato pedindo 30 dias de pra-
zo para regularizar o pagamento 
da PLR.

Sitraicp cobra  
Aliter/Enotec

O Sindicato continua co-
brando o Consórcio para 
que pague a PLR e cumpra a  
NR 18.

RC Vieira acumula denúncias
Atraso no vale-

-alimentação e falta de 
fornecimento dos EPIs 
necessários vêm dei-
xando os trabalhadores 
de cabelo em pé na RC 
Vieira, que faz obras 
de rua no Rio Compri-
do. Os trabalhadores 
já estão apelidando a 
empresa de “gata sem 
pelo”. A empresa tam-
pouco repassa ao Sin-
dicato a contribuição 
descontada dos trabalhadores, caracterizando crime de 
apropriação indébita, que pode dar de 1 a 4 anos de cadeia.

Os diretores Paulo Lima (Camarão) 
e Wagner informam que estão  
tomando providências contra  

a MJRE e a RC Vieira.

Vai aí um elogio mere-
cido. Na obra da reforma 
da Linha Amarela, a Pro-
tende dá o tíquete refeição 
em cartão e oferece ótimas 
condições aos trabalhado-
res. Um exemplo a ser se-
guido.

Protende dá  
exemplo

Os diretores sindicais Hortên-
cio e Pedro acompanham as 
obras na Ilha, Via Brasil, VLT  

e Bondinho de Sta. Teresa

Na empresa Azevedo e 
Travassos, registramos al-
guns avanços nas obras do 
Aeroporto do Galeão, mas 
nas obras do VLT as soluções 
ainda não vieram. No Aero-
porto, conseguimos acabar 
com o Banco de Horas, fize-
mos valer o pagamento de 
25% do adicional de transfe-
rência e a PLR está em dis-
cussão.

Já no VLT, os trabalhado-
res reclamam que a empresa 
não está pagando a “baixa-
da”, ou seja, a folga para a visita familiar prevista aos que 
vieram transferidos de outros estados. Há um caso de des-
vio de função, de um operador de serra circular receben-
do como carpinteiro, que a empresa se comprometeu em 
reclassificar. 

Azevedo e Travassos tem que  
tratar melhor os transferidos

Jofegê reclassifica ferramenteiro
O Sindicato pediu e foi atendido pela Jofegê, que atua na 

obra do VLT no trecho próximo à Rodoviária Novo Rio. Um 
ajudante que trabalhava no Almoxarifado foi reclassificado 
como Ferramenteiro, sua real função.

Consórcio Transbrasil: faltam os soldadores!
A atuação do Sindicato nas obras do Consórcio Transbrasil 

conquistou a solução de alguns desvios de função que preju-
dicavam os trabalhadores. Carpinteiros foram reclassificados 
como Operadores de Serra e Apontadores foram enquadra-
dos como Apropriadores ou Auxiliares Administrativos, con-
forme cada caso. Agora estamos cobrando do consórcio a 
equiparação salarial dos Soldadores, onde alguns estão com 
o salário defasado. Além disso, o Sindicato está cobrando a 
ação da Transbrasil para que suas subcontratadas respeitem 
e cumpram a Convenção Coletiva da categoria.

Nas obras de rua do Caxam-
bi, a MJRE, também chamada de 
“Gata do Mal”, dá tratamento de 
escravidão à relação de trabalho 
com os cerca de 110 trabalha-
dores. Por exemplo, coloca aju-
dantes e meio-oficiais para fa-
zer a obra, atuando quase sem 
profissionais especializados. 
Isso é injusto e arriscado para 
os companheiros ajudantes e 
meio-oficiais, além de um risco 
para o contratante. Além disso, 
quando ocorrem acidentes - e 
essas condições favorecem os 
acidentes - a empresa não envia 
o CAT para o Sindicato. Quer di-
zer, está toda errada!

MJRE faz obra sem  
condições no Caxambi

pressão dos trabalhadores.
“Nossos benefícios são melhores 

para os trabalhadores, temos hora 
extras majoradas (durante a semana, 
em 70% e, aos sábados, em 100%), 
cesta básica de R$ 340 ao invés de 
R$ 220, e por isso algumas empresas 
ficam enrolando”, declarou o diretor 
Sérgio. O diretor Leandro completou: 
“Temos muitas vantagens: além das 
que o Sérgio mencionou, temos, por 
exemplo, as clínicas conveniadas que 
atendem esposa e filhos até 17 anos. 
As empresas precisam ver que a de-
mora atrasa a vida do trabalhador. 
Não é justo!”.

Não Fique só. 
Fique sóCio.

www.sitraicp
.com.br
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Palavra do Presidente

Companheiros,
Estamos terminando 

o ano, um ano difícil, de 
crise econômica mundial, 
com reflexos no Brasil. A 
luz no fim do túnel ain-
da não surgiu. Mas para 
que surja, é preciso que 
nossas instituições de-
mocráticas, os poderes 
da República, sejam me-
lhorados, aprimorados. 

O Governo precisa 
acertar a economia. Po-
rém, o governo não go-
verna sozinho. O Con-
gresso Nacional precisa 
fazer sua parte. Propor 
e votar projetos que fa-
çam o país avançar. Mas 
infelizmente o que temos 
visto é retrocesso. Ata-
ques a direitos dos traba-
lhadores, das mulheres, 
das minorias.  

Por outro lado, nós, o 
povo, temos nossa par-
cela de responsabilida-
de. Primeiro, ao votar 
nos deputados, senado-
res e nos dirigentes do 
país. Qualquer pesqui-
sa vai mostrar que nem 

Nós, trabalhadores, somos 
os agentes da mudança

nos lembramos mais em 
quem votamos para de-
putado. Isso é um erro. 
O deputado é tão ou 
mais importante que o 
presidente da República. 
É ele que faz e vota as 
leis. 

Os brasileiros - nós, 
o povo - precisamos 
melhorar. Temos visto 
inúmeros exemplos ina-
ceitáveis de intolerân-
cia, racismo, e sujeitos 
desinformados pedindo 
golpes e até ditadura mi-
litar. 

Temos que ser nós, o 
povo, o agente das mu-
danças e transforma-
ções. E isso se dá dentro 
das regras democráticas, 
com o voto consciente.

Aqui em nosso setor, 
sofremos com as de-
missões e a redução do 
ritmo de crescimento do 
país. Nosso Sindicato, 
apesar disso, manteve a 
Confraternização deste 
ano. Olhando para 2016, 
nosso objetivo principal 
é a manutenção dos nos-
sos empregos e das nos-
sas conquistas. 

Mais do que nunca, a 
união será fundamental 
para enfrentar e superar 
os obstáculos. Ao traba-
lho, pessoal! 

NILSON 
DuARTE COSTA
Presidente do Sitraicp

Conheça os felizardos ganhadores  
de carros e motos na Festa da Pesada

JORNAL DA PESADA 
é uma publicação do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução Pesada Intermunicipal do Rio 
de Janeiro - SITRAICP, editado sob 

responsabilidade da Diretoria.

Presidente: Nilson Duarte Costa; 
Secretário Geral: Paulo César Mônico; 

Tesoureiro: Oswaldo Pimentel

SEDE: Av. Presidente Vargas, 1146, 
sobreloja - Centro - Rio de Janeiro. 

Telefones: (21) 2223-2943 e 2223-2908

Jornalistas Responsáveis: 
Newton Barra RJ14.169-JP, 
Rita Magnago RJ15.999-JP  

Produção: DIMP Comunicação
dimpcomunicacao.com.br

Palavra do Presidente
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Cons. Transolímpica
Cons. Transbrasil
Odebrecht
Cons. Galeão
Cons. Galeão
CL4S
Cons. Porto Rio
Cons. Porto Rio
Cons. Transbrasil

OBRA
Ceara
VLT
Cantagalo
Via Permamente
JD Oceânico
Ilha
Barra
Jd de Alah
Av. Brasil
Av.Brasil
Barrinha
Ilha
Ilha
Nª Sª da Paz
Carandiru
1º de Março
Avançado

Site: www.sitraicp.com.br
e-mail: financeiro@sitraicp.com.br


