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NOSSAS PROPOSTAS - TRABALHADORES
1) 15% de Reajuste Salarial

2) Seguro de vida com desconto
de R$ 4,00 por mês de cada empregado

3) Plano de Saúde gratuito e extensivo a família

4) Alimentação - cartão no valor de R$400,00 em caso 
de cesta básica pagar a diferença

5) Café da manhã e a tarde (pão/café/leite/mateiga)

6) Abono assiduidade no valor de R$200,00
com até 3 faltas injustificadas ao mês

7) Da participação nos resultados de um salário base
e sendo obrigatório o programa de PR e com multa

8) Horas Extras

9) Aviso prévio indenizado a partir de 30 dias de trabalho

10) Do cartão de compras instituído pelo sindicato

11)Do acesso dos dirigentes sindicais existentes 
independente de aviso

12) Dos salários nas áreas industriais

13) Assiduidade na área industrial

14) Dia da Categoria - ser feirado toda 1ª sexta-feira
da primeira semana de outubro

15) Produção na CTPS

16) Plano Odontológico

17) Liberação das mulheres trabalhadoras
no Dia Internacional das Mulheres

1) 4% de Reajuste Salarial

2) Seguro de vida com desconto
de R$ 5,49 por mês de cada empregado

3) Plano com co-participação e não
extensivo a família

4) Alimentação no valor de R$7,50 por dia 
ou cesta básica equivalente

5) Café somente pela manhã (pão/café/leite/mateiga)

6) Abono assiduidade no valor de R$70,00 desde
 que não tenha faltas ao mês

7)Programa de Participação nos resultados não seja
 obrigatório e sem cobrança de multa

8) Horas Extras com banco de horas 
para o setor administrativo

9) Aviso prévio a partir de um ano de trabalho
desde que não tenha falta

10) Retirar esta cláusula da convenção coletiva

11) O acesso dos dirigentes nos canteiros somente 
com aviso com antecedência

12) Não foi discutido

13) Não foi discutido

14) Não aceiraram a nossa proposta
 da 1ª semana de outubro

15) Não foi discutido

16) Não foi discutido

17) Não foi discutido

CONTRA PROPOSTAS DOS PATRÕES

SE A SITUAÇÃO É GRAVE! A SOLUÇÃO É GREVE!SE A SITUAÇÃO É GRAVE! A SOLUÇÃO É GREVE!

NOSSAS PROPOSTAS - TRABALHADORES CONTRA PROPOSTAS DOS PATRÕES



Carioca
Presidente do Sintraconst

JURONGADMINISTRATIVOS DAS EMPRESAS
TERÃO BANCOS DE HORAS

SETEC

A Gazeta de Domingo (30/03) trouxe nota na coluna Vitor Hugo, na qual o 
Estaleiro Jurong afirmava que tiraria obras do estado por causa da ação 
sindical do Sintraconst. O presidente do sindicato, companheiro Carioca, 
enviou no mesmo dia resposta à redação do Jornal. Na terça-feira, 1º de 
abril, saiu uma matéria de capa falando sobre o problema do estaleiro e 
ouvindo nosso presidente. Confira a resposta que o nosso presidente enviou 
para a Gazeta em relação a desistência da Jurong de construir a 1ª sonda 
no ES

RESPOSTA À COLUNA VITOR HUGO
      
Prezado Jornalista Leonel Ximenes,
Gostaria de fazer algumas considerações sobre a nota publicada hoje em 
sua coluna:
1) O Sintraconst/ES considera muito importante a instalação de um estaleiro 
do porte do Jurong no Espírito Santo, mas não aceita, de forma alguma, ser 
responsabilizado por abandono de projetos no Estado;
2) O sindicato entende ainda que uma empresa de tão grande porte não 
pode se dar aos caprichos de permitir que suas subsidiárias ou 
subempreiteiras se sintam no direito de descumprir a Convenção Coletiva de 
Trabalho, firmada com o Sinduscon (patronal) e que rege as relações de 
trabalho em todo o Estado;
3) As empreiteiras e subempreiteiras contratadas pelo Estaleiro preferem 
judicializar reivindicações dos trabalhadores, ao invés de negociar 
diretamente com o sindicato, o que transfere questões de interesse imediato 
para a lentidão dos trâmites judiciais;
4) Há uma clara preferência por parte de empreiteiras e subempreiteiras em 
"importar" mão de obra de fora do Estado, deixando de gerar empregos 
locais e ainda ampliando as demandas por serviços públicos no município 
de Aracruz e Região, o que é visível no apoio da comunidade local às ações 
do sindicato;
5) Por fim, o sindicato não pode deixar de cumprir o seu papel de defensor 
dos direitos dos trabalhadores devido a ameaças de mudança por parte de 
empresas.
Atenciosamente,
Paulo Cesar Borba Peres
(Presidente do Sintraconst/ES)

A grande gata do Estaleiro contrata gatas 
que subcontratam gatinhas. No fim das 
contas todas querem dar pernada nos 
trabalhadores, subtraindo direitos e 
deixando de cumprir suas obrigações com 
a Convenção Coletiva de Trabalho. A 
gatona Jurong ainda vai pra imprensa falar 
que vai tirar obras do Espírito Santo por 
causa do sindicato. É muita cara de pau. O que está faltando pra essas 
gatas todas é vergonha na cara, e gestão eficiente. E paulada na 
cabeça, que é pra aprender a respeitar os trabalhadores.

Essa gata quer argumentar que é de fora do estado e que por isso não 
precisa cumprir a CCT. Não está pagando PR e nem assiduidade. Se é 
assim, é só qualquer gata se registrar fora do estado e os trabalhadores 
passarão a não ter direito nenhum garantido. Não é assim que a banda 
toca. Temos uma Convenção que vale em todo o Estado e tem que ser 
respeitada.

MENTIRA: JURONG DIZ NA IMPRENSA QUE VAI
EMBORA DO ES POR CAUSA DO SINDICATO

Esta é mais uma das 
propostas feitas pelos 
empresários da construção 
para esta campanha salarial, 
o que "dá dó", é que boa 
parte deste setor 
administrativo se acham 
donos das empresas. São 

eles que não fazem greve, fotografam e 
filmam as greves para apresentar ao 
patrãozinho para que eles processem o 
sindicato; são eles que não querem pagar o 
1% e ainda acham que estão certos. 
Olha a resposta do patrão: “é muito caro o 
volume de horas extras que fazem nos 
escritórios”, s em contar que com a história 
de mensalistas, muitos sequer recebem 
extra.
O TST derrubou nossa conquista de R$ 
400,00 do cartão alimentação de 2012, 
passando para R$115 reais e as empresas, 
estão falando em descontar a diferença do 
que foi pago, hoje R$ 200, dos trabalhadores 
que ainda estão com elas, que são na 
maioria administrativos e encarregados, mais 
um golpe. 
Jurong, NÃO SOMOS OS CULPADOS.
A obra do estaleiro Jurong que está sendo 
feito em Aracruz parou de novo. Não lembro 
de ter visto uma obra mais desorganizada, 
aliás, acho que eles não sabem fazer obras, 
o canteiro é uma bagunça, falta de banheiro, 
de água, de armário pra guardar as coisas, 
local de refeição.
Falam que pedreiro é metalúrgico e querem 
dar um cartão alimentação de R$ 85,00? Isso 
mesmo, oitenta e cinco reais, e ainda tem 
coragem de falar que vão embora e o 
sindicato é o culpado? É muita cara de pau. 
O triste é que eles vão a justiça, colocam 
todos os grandes contra nós: Tribunal, 
Findes, Governo, Deputados e outros mais, 
fazer o que?
Este mês, é a eleição do Sintraconst, 
queremos o voto de todos! A urna vai passar 
em sua OBRA. Não esqueçam de levar seus 
documentos!

Vamos fortalecer o nosso sindicato.

A nossa luta continua !



Sr. Jeli Brito Lacerda que 
prestou serviço na 
empresa Construtora 
Mattos Ltda e Habitar 
Construtora, que possui 
processo de nº 
447.2008.001.

Favor comparecer no 
Sintraconst no 
departamento jurídico ou 
ligar no número 21254872.

 Trabalhadores da Carioca 
1. Processo: 967.2012.001
José Cassimiro de Souza x Carioca 
Christiani 
 
2. Processo: 1299.2012.014
Fabiano Nascimento Klen x Carioca 
Christiani 

3. Processo:969.2012.007
Verivaldo Gomes dos Santos x 
Carioca Christiani 

Todos devem comparecer no 
Sindicato ou entrar em contato pelo 
telefone 21254864 para agendar o 
recebimento de seus direitos 
trabalhista, no departamento 
financeiro.

Entrar em contato com o departamento financeiro os 
nomes citados abaixo:

Processo: 632.2006.012 - Sintraconst x Plamont

ANDERSON BARBOSA DUARTE
ANTONIO OLIMPIO DA SILVA
EVERSON FERREIRA DA SILVA
JOAO LUIZ OLIVEIRA
JOSENILTON RODRIGUES SOUZA
MAGNO PAZ TATAGIBA
PAULO DA CRUZ LOIOLA
PAULO PEIXOTO
PAULO ROBERTO ALVES
RENE ARLU GONÇALVES DA SILVA

FAVOR LIGAR SOMENTE OS NOMES CITADOS PARA 
O TELEFONE 2125-4864
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CARIOCA CHRISTIANI PLAMONT

MATTOS E
HABITAR

A ação aconteceu na 
quinta (21)
Djeisan Lettieri

Por meio do Feirão do 
Emprego para a Mulher, 
promovido pela Secretaria 
de Trabalho, Emprego e 
Renda (Seter) nesta quinta-
feira (21), 160 
trabalhadoras já foram 
contratadas. Além disso, 
outras 290 estão participando de processo seletivo e 82 foram 
encaminhadas para cursos de qualificação.
O Feirão disponibilizou cerca de 500 vagas para mulheres serranas, 
sendo que as entrevistas de emprego foram realizadas no mesmo 
dia, na estrutura da Secretaria, das 8 às 17 horas. As trabalhadoras 
que participaram da ação, mas não estavam no perfil de alguma das 
vagas disponibilizadas, foram cadastradas e poderão ser 
encaminhadas para oportunidades futuras de emprego.
Na ação foram atendidas 720 cidadãs. O atendimento diário não 
parou e o Sine também atendeu 319 homens na Seter, no mesmo 
dia.

Fonte: http://www.serra.es.gov.br/secom-secretaria-de-comunicacao

FEIRÃO DO EMPREGO CONTEMPLA
160 TRABALHADORAS NA SERRA

SINDICATO E FEDERAÇÃO
INTENSIFICAM FISCALIZAÇÃO

Utilização de 
Equipamentos 
individuais e 
coletivos de 
proteção, meio 
ambiente do 
trabalho, 
cumprimento 
da Convenção 
Coletiva de 
Trabalho, 
assinatura da 
Carteira de 
trabalho. 
Esses são 
alguns dos 
itens fiscalizados pelas equipes do 
Sintraconst/ES e da Fetraconmag.
A fiscalização cumpre um papel importante, uma 
vez que várias empresas insistem em impor 
condições de trabalho precárias nos canteiros de 
obras. 
Ao avistar a equipe de fiscalização em sua obra, 
procure-a e relate de algum problema que você 
presencia em seu local de trabalho.



         

      DATA 

                                

                               TEMA 
 

 

   

PALESTRANTE/CONFIRMAÇÃO 

31/03/2014 Os critérios de aposentadoria e o fator 
previdenciário 

Dr. Willian  
Advogado SINTRACONST/ES 

Confirmado 

07/04/2014 Análise de Conjuntura Econômica Sandra Botolon 
Coordenadora do DIEESE/ES 

Confirmado 

14/04/2014 O Programa Popular Democrático‐ desafios 
para implantação 

 Iriny Lopes 
 Deputada Federal‐ PT 

Confirmado 

 

05/05/2014 Conjuntura Política e a classe trabalhadora José Carlos Nunes 

Presidente CUT/ES 

Confirmado 

12/05/2014 Conjuntura e os trabalhadores José Nilton Oliveira Santos 

Vereador PT‐ Vila Velha 
Confirmado 

19/05/2014 Desdobramentos da Nova Convenção 

Coletiva 

Erci Carlos Nicolau 

Secretário de Formação‐
SINTRACONST/ES 

26/05/2014 Desdobramentos da nova Convenção 

Coletiva 

Erci Carlos Nicolau 

Secretário de Formação 
SINTRACONST/ES 

02/06/2014 Programa Popular Democrático‐ seus 

efeitos para as classes trabalhadoras 

João Carlos Coser 

Presidente do PT/ES 
A confirmar 

09/06/2014 Quais os desafios do Projeto Popular 

Democrático na sua implementação? 

Perly Cipriano 

Subsecretário de Direitos 
Humanos/ES 

Confirmado 

16/06/2014 Quais os avanços do Programa Popular 
Democrático no Brasil? 

Ana Rita Esgario 
Senadora PT‐ES 

A confirmar 

23/06/2014    Reunão de Formação  Direção do SINTRACONST/ES 

30/06/2014 A posição do SINTRACONST/ES frente às 

eleições no Brasil 

Paulo César Borba Peres 

Presidente do 

SINTRACONST/ES 
Confirmado 

 

O SINTRACONST – Sindicato dos trabalhadores 
da Indústria da Construção Civil, Montagem, 
E s t r a d a s ,  P o n t e s ,  P a v i m e n t a ç ã o  e 
Terraplenagem, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias convoca todos os trabalhadores da 
categoria lotados em sua respectiva base 
territorial, a comparecer à Assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 14 de Abril de 
2014 (segunda-feira) às 18 horas em primeira 
convocação e às 18 horas e 30 minutos em 
segunda convocação, na sede do sindicato, 
situada à Rua Pereira Pinto, n° 37, Centro, 
Vitória/ES, Cep: 29.016-260, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

a) Eleição dos Delegados Efet ivos e 
Suplentes à 16ª Plenária Estatutária da CUT – 
Espírito Santo, que será realizada nos dias 16, 17 
e 18 de maio de 2014, em Nova Almeida, 
Serra/ES.

Vitória, 31 de Março de 2014.

PAULO CÉSAR BORBA PERES

SINTRACONST/ES
SEMPRE NA LUTA
SINTRACONST/ES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÃO NO SINDICATO
ACONTECE DIAS 23, 24 E 25

SECRETARIA DE FORMAÇÃO APRESENTA
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DAS SEGUNDAS
Os trabalhadores da construção civil e 
montagem já sabem: Segunda-feira é dia de 
formação no sindicato. 
A Secretaria de Formação preparou  um 
calendário de atividades para todo o primeiro 
semestre. São palestras e  debates que vão 
alimentar o fazer político de nossos militantes 
e filiados. O sindicato espera você, 
companheiro, para juntos fazermos uma 
formação que mostre a nossa cara e reforce 
a nossa opção pela construção de um mundo 
melhor. Apareça! Você é nosso(a) 
convidado(a)!
Confira a programação e agende-se.

Inscrições abertas a 
partir do dia 15 de 
abril, na Secretaria 
de Imprensa do 
Sintraconst. Tel: 999 
487 114 ou
2125-4879.
Valor: R$ 20,00 (não 
filiados) e R$ 10,00 
(filiados)

INSCREVA-SE
CORRENDO!

1ª  CORRIDA OPERÁRIO DA CONSTRUÇÃO

Nos dias 23, 24 
e 25 de abril 
acontece 
eleição para 
diretoria e 
conselho fiscal 
do Sintraconst 
Espírito Santo.
Participar da 
eleição é muito 
importante, 
uma vez que 
ela é um 
momento de democracia e de fortalecimento 
do sindicato. 
Nesses três dias, urnas fixas (na sede e 
subsedes do sindicato) e urnas itinerantes 
(passando pelos canteiros de obras) estarão 
recolhendo os votos dos trabalhadores e 
trabalhadoras.
Você, que é associado(a), não deixe de votar e 
garantir a sua participação nesse importante 
momento do sindicato. Podem votar todos os 
trabalhadores filiados e em dia com suas 
obrigações estatutárias.

Vote! Participe!
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