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} PALAVRA DO PRESIDENTE

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE 
Nos últimos anos, o movimento sindical e os direitos dos trabalhadores têm sofrido vários ataques, dificultado a defesa dos interesses da classe trabalhadora.
A Reforma Trabalhista de 2017, a proposta de reforma da Previdência Social, as mudanças nas NRs de Saúde e Segurança no Trabalho e a MP da Liberdade Econômica são alguns 

exemplos destes ataques, que para atender aos interesses do mercado financeiro e dos grandes empresários, colocam sobre as costas dos trabalhadores toda a conta a ser paga por 
estas iniciativas.

Porém, mesmo diante destes obstáculos, o Sintrapav-SP continua resistindo bravamente na luta por melhores condições de trabalho e pela manutenção e conquista de direitos e benefícios.
Mas nossos esforços não seriam possíveis sem a participação dos trabalhadores da categoria, em especial dos que são associados ao Sintrapav-SP. 
E para reconhecer e agradecer este apoio, estamos promovendo o Sorteio de Final de Ano 2019, premiando os empregados sindicalizados que forem sorteados. 
Sabemos a importância da participação dos associados ao Sintrapav-SP. É por meio das mensalidades arrecadadas pela entidade que podemos manter nossa estrutura de aten-

dimento, com departamento jurídico, assistência rescisória, tratamento médico e odontológico, colônia de férias, além de parcerias diversas com descontos especiais aos filiados ao 
Sindicato e suas famílias.

Trabalhamos por vocês e vamos continuar na luta por seus direitos. Por isso, estamos convidando todos a fazerem parte do Sintrapav-SP, se unindo a nós no fortalecimento do seu 
Sindicato. Se associe e contribua com o crescimento desta entidade para que ela permaneça combatendo as tentativas de ataque contra interesses da  categoria. 

Sua participação é muito importante para nós. Junte-se ao Sintrapav-SP!
Antonio Bekeredjian - Presidente do Sintrapav-SP

Para você que é sócio do Sintrapav-SP e sempre esteve com a gente na luta por melhores 

condições de trabalho, fortalecendo o seu Sindicato na defesa dos seus interesses, 

estamos oferecendo algo especial.

No dia 16 de Dezembro, vamos realizar o sorteio de vários prêmios 

aos empregados sócios do Sintrapav-SP.

ASSOCIADO:

Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias da Construção Pesada

– Infraestrutura e Afins do Estado

de São Paulo

ANO III

EDIÇÃO 39

Setembro de 2019

E os sócios do Sintrapav-SP que trabalham na empresa com o maior percentual de 

associados ao Sindicato vão participar do sorteio extra de uma TV 49’.

} 1º prêmio:

1 Scooter

} 2º prêmio:

1 TV 49’

} 3º prêmio:

1 Smartfone

} 4º prêmio: 

1 Bicicleta

} 5º prêmio: 

1 Cesta Natalina.

Não Perca Tempo!!!! 
Se Associe ao 

Sintrapav-SP!!!!

O associado ao Sintrapav-SP 
tem a sua disposição toda 

nossa estrutura de atendimento, 
benefícios e descontos.

Se você ainda não é sócio, acesse nosso 
site, imprima e preencha sua ficha de 
sindicalização até o dia 10/11 para 

concorrer a estes prêmios

Você pode buscar informações sobre como 
fazer sua sindicalização através do nosso 

WhatsApp, por telefone ou e-mail.

CONFIRA  O QUE SERÁ SORTEADO:

Conheça o regulamento do sorteio através do nosso site
www.sintrapavsp.com.br

(11) 99409-7136
(11) 3227-3166

faleconosco@sintrapavsp.com.br ou 

sindicalizacao@sintrapavsp.com.br
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(11) 99409 7136

PREPARE-SE PARA O NOSSO 
SORTEIO DE FINAL DE ANO!!!

PREPARE-SE PARA O NOSSO
SORTEIO DE FINAL DE ANO!!!
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Em mais um ataque aos interesses da classe 
trabalhadora, o governo federal anunciou 
em 30/07 a revisão sobre 36 Normas Re-
gulamentadoras que protegem o trabalha-

dor contra riscos em relação à saúde e segurança 
no ambiente profissional.

Com a justificativa de que estas alterações tem 
como objetivo aumentar a competitividade das 
empresas e reduzir a burocracia, a partir de agora, 
a Norma Regulamentadora nº 2 não existe mais, e 
as Normas 1 e 12 foram alteradas. As demais mu-
danças estão previstas para os próximos meses.

O fim da Norma Regulamentadora nº 2 acaba 
com a obrigação da empresa de pedir à fiscaliza-
ção trabalhista a aprovação de suas instalações 
antes de começar as atividades.

Já a alteração sobre a Norma Regulamentadora 
nº 1 prevê que, desde que o empregado se man-
tenha no mesmo setor econômico, ele não é mais 
obrigado a fazer treinamento em cada empresa 

em que for contratado, podendo o treinamento já 
realizado ser aproveitado total ou parcialmente.

E a revisão da Norma Regulamentadora nº 12 
afrouxa as regras sobre a segurança no uso de 
máquinas e equipamentos no trabalho. 

Estas medidas são um ato irresponsável: o nú-
mero de mortes de trabalhadores devido a aciden-
tes com máquinas e equipamentos foi de 2.058 
vítimas, entre 2012 e 2018, quase uma morte por 
dia, de acordo com o Observatório Digital de Saú-
de e Segurança do Ministério Público do Trabalho.

As mudanças implantadas pelo governo federal 
tendem a piorar este quadro, e o Sintrapav-SP não 
pode concordar com esta decisão. Continuaremos 
vigilantes, firmes e exigentes sobre a defesa da 
saúde e segurança dos trabalhadores da catego-
ria. Se você tiver qualquer problema que envolva a 
segurança e a saúde no local onde trabalha, não 
tenha medo: denuncie!

GOVERNO 
AFROUXA NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE 

NO TRABALHO E COLOCA EM RISCO OS 
TRABALHADORES
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Câmara dos Deputados aprovou em agosto a “MP da Liber-
dade Econômica” (MP 881). Sob a justificativa de que esta 
medida provisória irá facilitar a vida dos pequenos empre-
sários e motivar a criação de novos empregos, o governo 

federal tenta aplicar aquilo que muitos já chamam de “minirreforma 
trabalhista”, tamanho o impacto sobre os trabalhadores.

Assim como a Reforma Trabalhista de 2017, esta MP só servi-
rá para prejudicar as condições da classe trabalhadora, jogando 
sobre ela o custo da redução de encargos e exigências sobre os 
patrões.

Veja os principais pontos que prejudicam o trabalhador:

} 1. TRABALHO AOS DOMINGOS, FERIADOS E FOLGA
Segundo o projeto, o trabalho aos domingos passa a ser permitido 

para todas as categorias profissionais, e o direito de descanso aos 
domingos será dado a cada 4 semanas.

Hoje, o trabalho aos domingos somente é permitido mediante con-
venção coletiva de trabalho ou autorização governamental, impedindo 
que o patrão convoque o empregado sem justificativa.

Se aprovada, a jornada de trabalho aos domingos será permitida 
sem a exigência de convenção coletiva ou autorização, tirando do tra-
balhador a proteção dos sindicatos contra o uso arbitrário da jornada 
neste dia. 

Além disso, nos casos em que o empregado trabalhar no domingo 

ou no feriado, o pagamento em dobro do tempo trabalhado pode ser 
dispensado se a folga for determinada para outro dia da semana.

}  2. REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DO EMPREGADO E 
HORA EXTRA
Hoje, empresas com mais de 10 empregados precisam registrar o 

horário de entrada e saída dos trabalhadores, garantindo a apuração 
precisa das horas extras trabalhadas.

Com a MP, apenas empresas com mais de 20 empregados serão 
obrigadas a registrar o ponto. Empresas com menos de 20 trabalha-
dores precisarão registrar apenas as horas a mais trabalhadas pelo 
empregado.

O projeto autoriza também o ponto por exceção, que se autorizado 
por acordo individual com o empregado, acordo ou convenção coletiva 
de trabalho, permite à empresa deixar de marcar a hora de entrada e 
saída do trabalhador durante dias habituais, registrando apenas as ho-
ras extras.

É importante que  os sindicatos 
contem a todos sobre os danos que 
serão causados com a aprovação 
desta medida provisória. Vamos pres-
sionar os senadores a votar contra 
estas mudanças, que mais uma vez 
prejudicam os trabalhadores.

DEPUTADOS APROVAM MINIRREFORMA TRABALHISTA EDEPUTADOS APROVAM MINIRREFORMA TRABALHISTA E

PREJUDICAM TRABALHADORES
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Durante os últimos 30 dias, os assessores sindicais de base do Sintrapav-SP 
estiveram em diversos canteiros de obra, conversando com os trabalhadores, 

sindicalizando, fiscalizando e colhendo denúncias.

ASSESSORES SINDICAIS DO SINTRAPAV-SP: 
SEMPRE AO LADO DO TRABALHADOR
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Apoie o seu Sindicato e participe desta luta, que também é sua. 
Associe-se ao Sintrapav-SP.

Confira em nosso site as condições especiais aos associados do Sintrapav-SP.  
www.sintrapavsp.com.br

Novas Parcerias do SINTRAPAV-SP

UNICESUMAR
Presente em todos os estados 

brasileiros, tem mais de 190 mil alunos, 

aproximadamente 600 polos de 

educação a distância e quatro campi 

presenciais no Paraná.

ORTORAL
Centro odontológico com estrutura 

para cuidar da saúde bucal em

todas as especialidades, nas unidades 

de Santos, Guarujá, São Vicente, 

Praia Grande e Cubatão.

INSTITUTO EMBELEZE 
Voltada para a formação profissional 

em beleza, prestação de serviços e 

comercialização de produtos, 

a unidade Arujá/SP se junta a outras 

4 já parceiras do Sintrapav-SP.  

CLINICA DE OLHOS 
SANTOS E MACHADO

Equipamentos oftalmológicos de última 

geração, alta tecnologia, e qualidade 

no atendimento. Localizada em São 

Paulo/SP. Consultas com oftalmologistas 

credenciados pelo CRM.

NACIONAL INN
Rede de hotéis com muitas opções 

de estadia e descontos especiais em 

várias cidades do Brasil.
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