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MAIS UMA VEZ
ESTÁVAMOS CERTOS!
TST reconhece direito dos  trabalhadores a reajuste de 14%
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu, em 

Segunda decisão, o direito dos trabalhadores e 
trabalhadoras da construção civil e montagem no Espírito 
Santo ao reajuste de 14%. Após uma batalha que se 
arrastou por meses, desde que nosso dissídio foi levado 
para o Tribunal Regional do Trabalho, que reconheceu 
nosso direito, passando pela tentativa desesperada do 
Sinduscon em recorrer ao TST, nós mostramos que 
estávamos certos desde o início. Nós temos o direito ao 
reajuste de 14%, uma vez que ele já é praticado em grande 
parte das empresas do setor no Estado.

Nossa segunda greve mais uma vez teve momentos 
marcantes. O primeiro e principal deles foi o fato de a 
categoria não ter aceitado de forma nenhuma o retrocesso 
no índice de reajuste. Quando a primeira decisão do TST 
saiu, voltando o reajuste para 7,5%, a indignação foi geral. 
Os trabalhadores não aceitaram e aprovaram greve por 
tempo indeterminado. E essa decisão mostrou a sabedoria 
de uma categoria que luta por seus direitos e encara o que 
for preciso para garanti-los. 

Outro ponto importante da greve foi o fato de diretores 
dos sindicatos da construção civil de todo o Estado terem 
ido a Brasília e exposto seus motivos na mais alta côrte da 
Justiça Trabalhista do país. Nossos advogados e nossos diretores mostraram em Brasília o que era justo para essa 
categoria de trabalhadores tão sofrida. E conseguimos uma vitória linda e justa. Parabéns aos trabalhadores da construção 
civil, que mais uma vez mostraram seu valor e mais uma vez mostram ao Brasil inteiro que vale a pena acreditar na 
organização e na disposição de luta.

Durante nossa greve, uma parcela de trabalhadores não aderiu ao 
movimento, comparecendo ao trabalho e até mesmo se indispondo com 
os companheiros em greve. Nós entendemos que sempre há pressão dos 
patrões para que não ocorram greves. Mas os companheiros precisam 
entender que a união de nossa categoria deve ser vista pelos patrões 
como um impedimento para que eles nos tratem da forma como 
quiserem.

Fica, portanto, a lição. Quando vemos os patrões unidos e determinados 
a cortarem nossos direitos, temos que nos unir também e mostrar que 
não estamos aqui para brincadeira. É nossa união que garante nossas 
vitórias e conquistas. Trabalhadores unidos jamais serão vencidos.

Baderneiros ou Cidadãos?
Em nossa última manifestação de rua, no dia 21 de agosto, 

fomos chamados de baderneiros, acusaram-nos de impedir o 
direito de ir e vir, entre outras babozeiras que sempre circulam 
na imprensa. O fato é que se não ocupásssemos ruas e 
praças, a imprensa não ia se preocupar conosco. A intenção 
dela, pelo contrário, é impor aos trabalhadores a condição de 
«invisíveis». Ou seja, podemos espernear que ninguém fica 
sabendo.

Os trabalhadores da construção civil não são invisíveis. E 
hoje a imprensa capixaba sabe que eles são de luta e que vão 
às ruas sempre que for necessário defender os seus direitos.

 Trabalhadores ocupam a Reta da Penha, em Vitória

Grevistas dão lição de união

PARABÉNS, COMPANHEIROS! NOSSA UNIÃO MOSTRA A NOSSA FORÇA!
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E X P E D I E N T E

A LUTA CONTINUA

Carioca
Presidente do Sintraconst

Com a mesma determinação  
com que começou a luta, lá 
em maio, os trabalhadores da 
construção ocuparam as 
avenidas de Vitória em agosto 
e prometem voltar em 
setembro, se houver corte no 
pagamento.
Parabéns companheirada. 
Um exército com toda esta  
determinação é quase 

imbatível, ainda mais que suas vitórias são 
para garantir um pouco mais de dignidade para 
todo um povo sofrido e trabalhador
.Aqueles que estiveram na Reta da Penha se 
imortalizaram com aquela bela e organizada 
manifestação, que os jornais disseram que 
eram 200 e eram mais de 1000. Aliás, os 
jornais e TVs só falaram mal da gente. Por que 
será? Eu acho que eles não concordam que 
filho de trabalhador coma todos os dias, eles 
odeiam ver um peão de carro ou vivendo com 
dignidade. Mas vão ter que se acostumar.
E as assembleias na Praça dos Namorados, 
onde o disque silêncio, chega  às 10 horas da 
manhã e diz que estamos perturbando!? Nós 
levantamos às 5 para garantir que eles morem 
alí e ninguém fala nada. Claro, qual burguês 
vai querer acordar e ver aquele monte de peão 
querendo aumento na praça em frente a sua 
casa? 
Acho que eles e a imprensa querem é calar a 
nossa voz. 
Não conseguimos garantir os R$ 250 ou R$ 
400 de cesta, temos que acatar os R$ 200, 
mas os 14%, que são 12% retroativos ao mês 
de Maio e 2%, a partir de Novembro, estão 
garantidos e devem ser pagos já no próximo 
pagamento, até 5 de Setembro.
Quanto aos dias parados, os trabalhadores 
dizem que não concordam em pagar, 
principalmente com a perda na cesta. Já os 
patrões dizem que não vão pagar. O impasse 
será resolvido até o próximo dia 5 , onde os 
trabalhadores garantem que, se houver cortes, 
haverá nova paralisação.  
Portanto companheirada, não cantem vitória 
antes do tempo, porque...
A  LUTA CONTINUA!

SINDUSCON
Mais uma vez a Gata Mãe, o 
Sinduscon, ocupa o lugar de 
destaque na coluna Pau na Gata. A 
intransigência da representação 
patronal levou os trabalhadores à 
greve e ainda promete, através dos 
jornais, cortar os dias parados, 
como se não houvesse canais de 
negociação, que o Sintraconst 
sempre busca privilegiar. Ir para as 
ruas e fazer greve não é diversão 
para ninguém. A greve é um 
instrumento usado quando se 
esgotam todos os canais de 
negociação. Parece que o pessoal do Sinduscon não aprendeu isso. É 
tomando paulada que vão aprender. E a luta continua!

A Caixa Econômica Federal começou a pagar em julho os benefícios do calendário 
2012/2013 a 40 milhões de brasileiros. No caso do PIS (Programa de Integração 
Social), serão 27 milhões de pessoas, enquanto o abono salarial vai para a conta de 
outros 17,9 milhões de trabalhadores. 

Os beneficiários que tiverem conta na Caixa recebem o valor automaticamente,na 
conta corrente ou poupança. A condição é que o trabalhador seja o único titular.

Os trabalhadores que têm direito ao abono poderão sacar o benefício a partir de 15 de 
agosto, nos terminais de auto atendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui 
ou agências da Caixa. Os benefícios serão liberados conforme o mês de nascimento do 
trabalhador (veja tabela)

Quem tem direito

Em relação ao abono salarial, têm direito os trabalhadores cadastrados no PIS ou 
PASEP até 2007 e tenham cinco anos de cadastramento. Eles precisam também ter 
trabalhado, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, em 2011, com carteira de 

 assinada por empresa, que tenham recebido, em média, até dois salários 
mínimos mensais e que tiveram seus dados informados corretamente pela empresa ao 
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Em relação aos rendimentos do PIS, tem direito o brasileiro cadastrado no PIS-PASEP 
até 04/10/1988 e que tenha saldo na conta PIS. O pagamento obedece ao mesmo 
calendário do Abono Salarial.

trabalho

É HORA DE RECEBER ABONO DO PIS
Saiba se você tem direito. Depósitos estão sendo feitos 
desde julho.  Em 2011, banco repassou R$ 9,7 bilhões.

Julho                   recebem a partir de 15/08/2012
Agosto                recebem a partir de 22/08/2012
Setembro            recebem a partir de 29/08/2012
Outubro              recebem a partir de 12/09/2012
Novembro          recebem a partir de 19/09/2012
Dezembro           recebem a partir de 26/09/2012
Janeiro                recebem a partir de 09/10/2012
Fevereiro            recebem a partir de 17/10/2012
Março                 recebem a partir de 24/10/2012
Abril                   recebem a partir de 13/11/2012
Maio                   recebem a partir de 21/11/2012
Junho                  recebem a partir de 28/11/2012.



Informe

JurídicoDIRETORA É REINTEGRADA PELA JUSTIÇA

CARIOCA TOMA POSSE EM CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO

Já terminou a primeira fase do 21º Campeonato 
Operário da Construção. A campanha segue 
agora para as Oitavas de Final. As equipes se 
esforçaram, mas, algumas foram 
desclassificadas. 
A torcida tem comparecido e demonstrado todo 
o seu apoio às equipes, que se esforçam 
sempre para fazer um belo espetáculo. 
Confira os próximos embates que acontecerão 
rumo às quartas de final e semifinais.

Atenção aos listados abaixo:

COMPARECER NO SINTRACONST

RECLAMANTE ENTRAR EM 
CONTATO COM O JURÍDICO 
URGENTE.

RECLAMANTE ENTRAR EM 
CONTATO COM O JURIDICO 
URGENTE.

ENTRAR EM CONTATO COM 
JURIDICO DO SINDICATO 
URGENTE NO TELEFONE 2125-
4872/4871

ENTRAR EM CONTATO COM O 
JURIDICO DO SINTRACONST

Comparecer no Departamento Jurídico 
do Sintraconst 

Entrar em contato com o telefone 2125-
4864 falar com sabrina para agendamento 
de seus direitos trabalhistas.

PROCESSO Nº 443.2006.010
Jonny Martins Câmara
Judson Leão Grazziotti
Marcelo Vulpe
Rerison dos Santos Rodrigues
Romilton Alves Fernandes Júnior
Valmir dos Santos Reis
Wasley Alves da Costa
Allanderson Luiz Friso Demoner
Adão Hotêncio
Adauto Paulo dos Santos
Anísio de Freitas
Arnaldo Vieira
Cícero Camilo Kirmes
Elenias Rodrigues dos Santos
Emerson Leão Egídio
Heverson Amorim Oliveira
Jadson Pinto Rangel
João Souza Santos

Departamento Jurídico falar com Débora
Proc: 715.2001.007
ARISTIDES CAROLINO DE SOUZA X 
CASA LINDA

 ANTENOR RODRIGUES MOREIRA X 
PROJECEL ENGENHARIA
PROC: 1169.2000.003
 TELEFONE 2125-4872/4871 DEBORA

 MOISES ARCANJO DA SILVA X PISA
PORC: 1096.2000.001

SR, JAIRO GONÇALVES LOURENÇO 
X ARCO IRIS CONSTRUTORA
PROC: 1519.1999.007
 

Atenção Trabalhador
DANILE SULATTE X JOAME 
ENGENHARIA 
PROC: 1187.1997.003
 

FALAR COM DEBORA 2125-4872 – 
4871

PROC: 1864.1997.008
SINTRACONST X ESTACON
AGUINALDO RIBEIRO SANTOS
GILBERTO FERREIRA MELO

A companheira Márcia, diretora do 
Sintraconst/ES e trabalhadora da Morar 
Construtora, foi reintegrada pela Justiça 
do Trabalho ao seu emprego. Márcia foi 
demitida por justa causa no ano 
passado, sob acusação de ter agredido 
um trabalhador. A acusação era tão 
mentirosa que trabalhadores da própria 
Morar fizeram um abaixo assinado em 
defesa da sindicalista.
A Justiça reconheceu que a companheira 
tem direito à estabilidade por 
cumprimento de mandato sindical e que ela não estava fazendo nada mais que 
cumprindo seu dever ao chamar os trabalhadores a lutarem por seus direitos. 
Parabéns à companheira Márcia!

O presidente do Sintraconst/ES, companheiro 
Carioca, tomou posse, no mês de julho, no 
Conselho Estadual do Trabalho. A 
transformação da Comissão Estadual em 
Conselho Estadual do Trabalho é uma 
reivindicação histórica da CUT e amplia o 
poder de participação dos trabalhadores nas 
políticas públicas a serem desenvolvidas no 
campo da geração de emprego e renda.
Carioca já fazia parte da Comissão Estadual 
do Trabalho e é um feroz defensor de 
programas que gerem emprego, renda e 

qualificação profissional. Boa sorte companheiro, em mais essa frente de luta!

CAMPEONATO JÁ ENTRA EM SUA SEGUNDA FASE

ADRIA X BELA VITÓRIAs

TOLENTINOS X M. SANTOS 
MATRICIAL X PLAMONT 
DECOTTIGNIES X MEMPRA

HIDRO ENGENHARIA X JE 
EDIFICAR M&J X JK PINTURAS 
ARGO CONSTRUTORA X LORENGE S.A
 DANGELO INCOPAR X CANAL

DIRETORIA DA CUT/ES TOMA POSSE
No dia 03 de agosto tomou posse a nova diretoria da CUT/ES para o triênio 
2012/2015. Na ocasião, o companheiro Nunes, do sindicato dos Comerciários 
tomou posse pela terceira vez consecutiva como presidente da central no 
estado.
O Sintraconst/ES deseja aos diretores e diretoras da CUT Espírito Santo 
sucesso na condução das lutas dos(as) trabalhadores(as) capixabas.



CONFERÊNCIA NACIONAL DO TRABALHO DECENTE: AVANÇO
EM RELAÇÕES TRABALHISTAS E BOICOTE DE PATRÕES

Conferência termina com aprovação da redução da jornada de trabalho e fim do interdito para greves

A I Conferência Nacional do Emprego e 
Trabalho Decente, que aconteceu em Brasília 
de 7 a 11 de agosto, terminou com avanços 
fundamentais para a classe trabalhadora.
Propostas de redução da jornada, liberdade e 
autonomia sindical, combate à prática 
antissindical e igualdade entre gêneros foram 
aprovadas na plenária final.
O próximo passo é reunir a comissão 
organizadora da conferência para sistematizar 
os pontos aprovados e construir o Plano 
Nacional de Trabalho Decente. Paralelo a isso, 
o governo federal deve retomar o Grupo de 
Trabalho Tripartite para construir essa agenda.
Para a classe trabalhadora, a aprovação dos 
eixos passa a servir de referência em disputas nos espaços de 
formulação de propostas, inclusive políticas públicas.
Dia de embates
Conforme definido em acordo, as propostas em que houve 
consenso foram submetidas ao plenário. Depois, trabalhadores e 
empregadores puderam apontar cinco pontos que julgavam 
prioritários e submetê-los ao plenário. No entanto, os patrões 
resolveram descumprir o termo e boicotaram a plenária final, 
assim como já haviam feito nos debates dos grupos realizados 
anteriormente. 

Dever cumprido – Entre as proposições do bloco consensual, 
passaram pontos importantes como o respeito à liberdade e 
exercício da prática sindical e a responsabilidade solidária para as 

empresas contratantes nos casos de 
terceirização.
Não houve consenso com a bancada 
patronal sobre o fim da aplicação do interdito 
proibitório como medida judicial para impedir 
o legítimo exercício da greve e o governo 
sugeriu a retirada do item. Porém, os 
trabalhadores não concordaram e 
submeteram a proposta à votação do 
público, que rejeitou a supressão.

Ainda seguindo o acordo firmado, a bancada 
dos trabalhadores elencou suas prioridades 
para a conferência: a criação de 
mecanismos para garantir a igualdade entre 
mulheres e homens e coibir a discriminação 

nas relações de trabalho; a implementação de medidas que 
coloquem em prática a Agenda Nacional do Trabalho Decente da 
Juventude, a definição de ações para viabilizar a plena liberdade 
de organização sindical, a partir do local de trabalho; o eixo 
referente à reforma agrária, com a limitação da propriedade rural e 
revisão dos índices de produtividade, e, por fim, o tema essencial 
desta conferência: a redução da jornada de trabalho para 40 horas 
semanais, com a aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 231/1995. Todas aprovados pela imensa 
maioria, em um exemplo de que é possível ampliar o processo 
democrático no Brasil.
Os representantes patronais deram mais um exemplo de querem 
o poder público  a seu serviço. Por isso abandonaram a 
conferência sem, no entanto, conseguirem invalidá-la.

ALUNOS RECEBEM PREMIAÇÃO DA ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR DE ENSINO E APRENDIZAGEM

No dia 10 de agosto, 
alunos do curso 
Técnico de Edificações 
de Nível Médio do 
Sistema Público do 
Estado do Espírito 
Santo, receberam os 
prêmios da atividade 
promovida pelo 
Sintraconst/ES. O 
evento aconteceu no 
auditório do 
Sintraconst/ES e contou 

com a presença de várias pessoas.

A atividade ocorreu no mês de junho onde vários alunos do 
curso de edificações se inscreveram para participar da 
elaboração do projeto de reforma do prédio situado à Rua 
Pereira Pinto, nº. 39, no Centro de Vitória. 11 equipes se 
inscreveram, mas somente 06 entregaram os projetos, sendo 
todos dos alunos do IFES de Nova Venécia.

Segundo a Pedagoga do Sintraconst/ES, Euzimar Anchieta, 
os trabalhos estavam muito bons. Que essas atividades são 
oportunidades de fazer interação com o mundo lá fora e 
mostrar as pessoas um pouco do trabalho do sindicato. 
“Ficamos encantadas com os trabalhos das equipes inscritas, 
todos capricharam e foram bem organizados na entrega dos 
projetos.”

A ideia agora é desenvolver o projeto vencedor e criar mais 
um espaço para utilização dos trabalhadores.

No dia 21 de agosto os trabalhadores da Blokos Engenharia 
conseguiram uma vitória. Os funcionários, que estavam desde maio 
sem receber seus salários, entraram com um processo de rescisão 
indireta, fazendo uma ação na justiça pleiteando que a Blokos 
Engenharia pagasse todos os direitos trabalhistas. 
A ação trabalhista foi rápida, pois o sindicato pôde contar com 
recursos bloqueados no IOPES (Instituto de Obras Públicas do 
Espírito Santo) e por isso deu para pagar os direitos parciais. 
O sindicato está orientando os trabalhadores a receberem essa 
etapa e prepararem uma nova ação para receber os demais 
direitos, assim como a correção salarial que não foi paga dessa 
vez. 
Erci lembra que os trabalhadores devem procurar o sindicato 
para que possam adquirir seus direitos e finaliza que não é justo 
que a Blokos Engenharia e a IOPES fiquem com os direitos dos 
trabalhadores.

TRABALHADORES DA BLOKOS ENGENHARIA
RECEBEM DIREITOS TRABALHISTAS

SINTRACONST É DA PESADA
Está na hora dos trabalhadores da construção pesada fecharem 
uma negociação coletiva que realmente seja negociada por um 
sindicato de luta. Portanto, você, que trabalha na construção 

pesada, fique atento aos chamados do sindicato e participe de 
nossas reuniões, toda segunda-feira, às 18h, na sede do sindicato.

ASSEMBLÉIA CONSTRUÇÃO PESADA
Dia 03 de setembro (2ª feira)

18 horas
Auditório do Sintraconst

Pauta: Fechamento da pauta de reivindicações
para a Convenção Coletiva de Trabalho 2012/13 P
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