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MAIS DE 3.000 TRABALHADORES VÃO ÀS RUAS LUTAR POR SEUS DIREITOS  

Complexo de Tubarão

Gatinhos sabem que deve aos trabalhadores
R$ 50,00 reais referente a alimentação;

1% referente ao Reajuste Salarial e
Plano de Saúde extensivo à Família.

Algumas empresas já fecharam acordo. A greve da 8ª Usina acabou
e agora vamos cobrar.

LEMBRANDO AS GATAIADAS QUE TUDO ISSO 
TEM QUE SER ACERTADO ANTES DO DIA 1º DE MAIO!!!

No dia 03 de abril, aconteceu no TRT o julgamento do Dissídio Coletivo 
relacionado às greves da Samarco e Complexo de Tubarão a qual já tinha sido 
feito um acordo desde o dia 20 de março entre sindicato e as empresas. O 
Sindicato Patronal querendo confundir a cabeça dos juízes trabalhistas colocou 
no pacote a greve da VIII Usina que não tinha nada a ver com as demais.
A decisão de hoje foi que o Juiz pediu para que os dirigentes do Sintraconst/ES 
comunicassem aos trabalhadores da VIII Usina ,por meio de assembléia, que 
eles voltassem a trabalhar no dia 04 de abril, porque eles vão analisar o processo 
da VIII Usina para que assim possa ir a julgamento e assim os juízes fizeram uma 
proposta para por o fim na greve.
As empresas vão ter que efetuar o pagamento até o dia 10 de março de todos os 
trabalhadores, tudo que foi descontado no período de greve e descontando 10% 
dos dias parados até que se aja o julgamento.
Se a greve for julagada legal as empresas vão ter que devolver todos os dias que 
foram descontados aos trabalhadores. Caso seja julgada ilegal, as parcelas vão 
continuar sendo descontadas dos trabalhadores em ate dez vezes.

DEPOIS DE 30 DIAS CHEGA «AO FIM» A GREVE DA VIII USINA

Trabalhadores da VIII Usina participando da Asssembléia

No dia 22 de março, cerca de 3.000 companheiros da construção  foram 
às ruas protestar contra as atitudes das empresas que constroem a VIII 
Usina de pelotização da Vale  e do Sindicato Patronal. Os operários saíram 
da frente da VIII Usina, que fica depois da portaria da CST e foram até a 
sede do Sinduscon que fica localizada na Reta da Penha, totalizando mais 
de 23km de caminhada.

A categoria reivindica constante acerto aos desvios de função, 
classificação e abono de final de obra. No dia 21 de abril houve uma 
reunião no Ministério do Trabalho e Emprego no qual foi debatido a nossa 
pauta que foram aceitos pelo mesmo, porém a noite como é de costume do 
Sinduscon, agir na calada da noite, a proposta foi retirada e a greve 
continuou.

Trabalhadores da construção protestando nas ruas da Grande Vitória

Estamos sabendo que terá uma movimentação 
por parte da Prefeitura de Vila Velha para 
suspender as obras do município.
Caso isso realmente aconteça, estamos 
correndo o risco de vários trabalhadores 
perderem seus empregos, devido as 
suspensões das obras.
O Sintraconst/ES informa que está de olho e já 
está tomando as devidas providências para 
que nenhum companheiro nosso fique 
prejudicado. 

Sintraconst/ES sempre na luta!

ESTAMOS DE OLHO



Carioca

PAU NA GATA PAU NA GATA 
GREVES DESNECESSÁRIAS?

O Sinduscon veio e gostou. Mais uma vez na nossa coluna 
Pau na gata o Sindicato Patronal tenta mais uma vez 
driblar a Justiça do Trabalho para assim penalizar os 
trabalhadores. A gata mãe confundiu a cabeça da 
Justiça colocando 03 processos distintos e fazendo com 
que trabalhador e empresas tivessem prejuízos, 
propagandiando que os companheiros da construção fazem 
greve por greve!
Que falta de respeito com aqueles que te dá a riqueza, hein, Sinduscon !?!

SINDUSCON

As inscrições para o XXIII Campeonato 
Operário da Construção já estão abertas e vão 
até o dia 20 de abril de 2013.
As condições para as inscrições são:
- Preenchimento da ficha de Inscrição, 
Car te i ra  de  sóc io  do  S in t raconst ,  
Contracheque atual comprovando desconto 
da taxa assistencial, carteira de trabalho e 
previdência social, RG e uma foto 3x4.
Interessados e responsáveis por equipes 
devem procurar a Secretaria de Esportes do 
sindicato e falar com Jaqueline, pelos 
telefones 2125-4882 ou 9705-7433 
No dia 10 de abril às 18 horas, no auditório do 
Sintraconst/ES teve  uma reunião com todas 
as pessoas interessadas para discutir sobre o 
regulamento do campeonato.

INSCRIÇÕES PARA O 23º CAMPEONATO VÃO ATÉ DIA 20 DE ABRIL

O cantor Zé Geraldo, será a grande 
atração da Festa da categoria em 
outubro de 2013. 
Trazer uma atração como Zé Geraldo 
para a nossa festa sempre foi 
intenção da diretoria do Sintraconst, 
que esse ano conseguiu viabilizar e 
vai dar esse presente para a 
categoria.
Zé Geraldo tem em seu currículo uma 
carreira militante, voltada para a 
defesa de boas causas e sempre 
engajada na luta por um mundo 
melhor.
Vale lembrar que, devido a essa 
atração, a Festa da Categoria será 
apenas para associados e seus 
familiares. Se você trabalha na construção civil e montagem e ainda não é filiado 
ao Sintraconst, FILIE-SE. Além de ter um sindicato que luta por seus direitos, 
você também poderá assistir ao vivo e de graça ao show de Zé Geraldo na Festa 
da Categoria.

24ª FESTA DA CATEGORIA TERÁ ATRAÇÃO NACIONAL

O jornal Operário da Construção é uma publicação da Secretaria 
de Imprensa do Sintraconst -
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E X P E D I E N T E

Presidente do Sintraconst

Este mês de março, foi 
tomado por greves e 
m o b i l i z a ç õ e s ,  o s  
trabalhadores tem suas 
necessidades e os 
patrões não querem 
n e g o c i a r ,  e s t ã o  
mandando  pa ra  a  
justiça do trabalho e 
dizendo que é greve por 
greve, como se os 

trabalhadores da construção fosses 
vândalos e vagabundos, que querem impedir 
a construção e o desenvolvimento do ES.
Dizendo que somos culpados por trabalhar 
para eles e não reconhecer que devemos 
gratidão, afinal eles nos dão emprego. É uma 
pena, o pior é que tem gente  que acredita e o 
Sintraconst tem que sair por aí afora se 
defendendo  mostrando a nossa realidade.
Temos que mostrar que o salário dos nossos 
pedreiros ainda  é menor que o do servente 
em São Paulo, que não aceitamos engolir 
programas de PR que embolam a PR e a 
produção, sem nosso consentimento. Temos 
que mostrar que nas obras ainda tem 
capataz. Que jovens continuam morrendo 
nas obras, como este rapaz no porto de Vila 
Velha, por falta de EPI. Que o trabalhador 
recebe um salário no contra cheque e um 
outro por fora , como se fosse biscate. Que as 
empresas “idôneas”  enchem suas obras de 
gatos, para fazer o trabalho sujo, que é 
colocar peão para trabalhar sem assinatura 
na CTPS e ou produção, diária, tarefa e por aí 
vai pago por fora.
Que vergonha empresas, e Sinduscon, 
achamos que vocês não gostam de negociar 
e por isso mandam a justiça fazer o que é 
obrigação sua, se o trabalhador está 
insatisfeito, sua obrigação é ver o motivo da 
insatisfação e acertar, lembrando que é da 
nossa mão de obra que vem sua riqueza.
1 de Maio vem aí, temos até lá para chegar a 
um acordo, ou poderemos ter greve. 
Pedimos aos companheiros que não façam 
dividas e encham suas latas que o bicho ta 
pegando.

E a nossa luta continua!

ATENÇÃO TRABALHADORES DA SAMARCO
Depois de 11 dias de greve os trabalhadores garantiram a classificação 

retroativo a 1º de janeiro, todos os desvios de função foram acertados e quanto 
aos dias de greve os trabalhadores irão pagar 50% das horas secas, sem 

nenhum reflexo.

 NÃO É DOS DIAS DE GREVE, É DAS HORAS PARADAS.

VALEU A PENA A LUTA COMPANHEIROS! NOSSA LUTA CONTINUA!



JurídicoJurídico

No dia 19 de março aconteceu no Instituto Cajamar, em São Paulo, o Curso 
de Gestão Sindical. A convite da CUT Nacional, o Sintraconst/ES 
participou do Curso para servir de modelo em relação à Gestão Sindical 
classista de base e de massa. Ou seja, a apresentação do Sintraconst/ES 
vai servir de modelo para cursos de Formação Sindical de Dirigentes e de 
Assessores.

De acordo com o presidente do Sintraconst/ES, o companheiro Carioca, 
participar desse evento, foi como ganhar um Oscar. “O diferencial é que 
não somos aventureiros, isso foi acontecendo com o tempo, através dos 
erros, fomos aprendendo cada vez mais e isso fez com que a cada dia 
pudéssemos crescer”, finaliza Carioca.

Ele também agradece a todos e todas que de alguma forma participaram 
e colaboraram para que o Sintraconst/ES tivesse esse reconhecimento de 
referência como sindicato classista, de massa e de luta.

SINTRACONST/ES É CONVIDADO PELA CUT PARA APRESENTAR MODELO DE GESTÃO SINDICAL CLASSISTA E DE BASE 

ELISEU ALVES PEREIRA                                    SOLDADOR                       
ELISVELTO AMORIM SILVARES                       MECÂNICO                       
ELVIS REINI DO NASCIMENTO                       AJUD. MECÂNICO            
EMERSON ARAUJO CALDAS                           MECÂNICO AJUSTADOR
EVERTON DA COSTA AZEVEDO                      AJUD. MECÂNICO
EZEQUIEL GONÇALVES PEREIRA  
FABIO HENRIQUE JORGE DE OLIVEIRA         MANOBREIRO
FABIO JORGE PASSOS                                     AJUD MECÂNICO
FABIO RODRIGUES                                          AJUD MECÂNICO
FABRICIO SACRAMENTO SOUZA                   SOLDADOR CHAPARIA
FELIPE PERUCH FERREIRA                              MECÂNICO
FERNANDO LEO DE OLIVEIRA SANTOS         CALDEIREIRO
FLAVIANO ANTONIO BATISTA DE SOUZA      LIDER TRUMA (MESTRE)
FLAVIO RANGEL FILHO                                    AJUD MECÂNICO
FRANCISCO COELHO DOS SANTOS               TORNEIRO MECÂNICO 
FRANKLIN WILLIN GONÇALVES FERREIRA    MECÂNICO

Atenção trabalhadores da Delta que NÃO ASSINARAM O ACORDO DO REFERIDO PROCESSO  
PROCESSO:0027400.31.2007.5.17.006

FAVOR ENTRAR EM CONTATO SOMENTE OS LISTADOS ACIMA
TELEFONE PARA AGENDAMENTO: 2125-4864

FALAR COM SABRINA OU MARINETE
COMPARECER COM A CTPS E RG

Participante do Curso Gestão Sindical: Sintraconst, sempre na luta

informe

SERRABETUME ENGENHARIA É OBRIGADA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Durante a greve da construção pesada a Serrabetume Engenharia LTDA. 
para desarticular a greve, simulou uma assembléia geral deslocando o 
pessoal do setor administrativo que não tinha aderido à greve e fez com 
que eles aprovassem o reajuste que foi proposto pela empresa, obrigou 
aos trabalhadores a assinarem o acordo e por conta dessa simulação a 
greve terminou. 
O Sintraconst/ES entrou com um processo em cima da empresa por 
reconhecer a prática antissindical pedindo indenização por dano moral 
coletivo e a indicação de representantes do Sindicato e com isso a 
Serrabetume vai ter que pagar uma indenização de R$ 320.000,00 que 
será creditado para o FAT(Fundo de Amparo ao Trabalhador) e quer pode 
haver recurso.



 SEMINÁRIO DEBATE COMPROMISSO NACIONAL
No mês de março 30 dirigentes 

sindicais se reuniram na Serra/ES 
para debater e divulgar o 
Compromisso Nacional das 
Indústrias da Construção. 

No evento realizado ficou 
decidido que a referência para a 
formação da Comissão de 
Trabalhadores será por canteiro 

de obra, o que também vai servir de parâmetro para o número de 
trabalhadores indicados.

Os dirigentes ambém apontaram a necessidade dos sindicatos 
liberarem um dirigente para acompanhar as reuniões da bancada dos 
trabalhadores no Congresso Nacional, levando discussões e informações 
para ajudar a construir soluções. Os sindicatos devem buscar estratégias 
para chamar as empresas para a adesão. Também foi defendido que as 
obras públicas devem ser priorizadas e que esta pauta esteja presente nas 
campanhas salariais.

Convocamos todos os companheiros e companheiras para participarem das atividades do Dia 
do Trabalhador. Para os trabalhadores e trabalhadoras da construção civil o Dia do Trabalhador 
começa mais cedo. A partir de 8 horas, na Praça dos «Trabalhadores», antiga Praça dos 
Namorados, vamos realizar a tradicional assembléia de fechamento da campanha salarial, 
onde decidiremos se aprovamos ou rejeitamos o que foi apresentado. 
Após a assembléia, nos uniremos aos demais integrantes da CUT/ES, trabalhadores urbanos e 
rurais e movimentos sociais, para mais uma grande passeata, onde mostraremos nossas lutas 
nossa organização. Após a caminhada, estaremos nos confraternizando durante todo o dia, 
com atrações culturais, esportivas e políticas. Vamos mais uma vez mostrar a união da classe 
trabalhadora na Praia de Camburi.
Vale lembrar aos companheiros que duas motos Dafra 150 serão sorteadas no 1º de Maio. 

Sintraconst/ES 57 anos de LUTA!

SINTRACONST/ES CONVOCA A TODOS PARA O 1º DE MAIO

«Investir em Segurança não é
cumprir a Legislação. É, antes de

tudo, preservar o ser humano, 
sem isso não há nada»

Luiz Walter

28 DE ABRIL: DIA MUNDIAL  EM MEMÓRIA ÀS VITIMAS DE ACIDENTES DO TRABALHO
28 de abril é o Dia Mundial em memórias às vítimas de acidentes de trabalho. De acordo 
com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), no mundo são 270 milhões de 
vítimas de acidentes de trabalho. 
Somente no ano de 2012 na área da construção, a Secretaria de Saúde do 
Sintraconst/ES registrou 561 acidentes, sendo eles por doenças ou acidentes de 
trabalho. 
De acordo com Secretário de Saúde do Sintraconst/ES, o maior índice de doenças do 
trabalho é a lombalgia/dorsalgia e a dermatose. E, no caso dos acidentes de trabalho, 
as quedas com fratura/contusão e amputação de dedos estão em primeiro lugar.
Com o objetivo de alertar os trabalhadores e conscientizar as empresas que ainda não 
adotaram o uso de Equipamentos de Segurança, o Sintraconst/ES e algumas 
instituições  vão organizar palestras no dia 26 de abril na obra da MLI, que fica em 
Frente à Universidade de Vila Velha (UVV). Logo após uma tenda será montada na 
Praça Costa Pereira. 
A tenda tem como finalidade tirar dúvidas, distribuir materiais sobre a campanha e fazer 
alguns atendimentos para os trabalhadores que têm dúvidas sobre o assunto. O horário 
de funcionamento será das 8 da manhã ate as 13 horas, no dia 26 de abril, na Praça 
Costa Pereira.
Contamos com a presença de todos! Vamos relembrar as vítimas e lutar pela vida, em 
defesa dos direitos e contra a exploração.

Sintraconst/ES sempre na luta!

A Prevenção de Doenças
Ocupacionais

28 de abril
Dia Mundial em memória às vítimas 
de acidentes e doenças do trabalho

Direção Do Sintraconst/ES no Seminário da Conticom

Modelo da moto que será sorteada

 DOMÉSTICAS CONSEGUEM UM GRANDE AVANÇO NO ANO DE 2013
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