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AS PAUTAS ESTÃO NAS RUAS
QUAL É A DOS TRABALHADORES?

O mês de março de 2015 foi marcado por grandes 
mobilizações de rua em todo o Brasil. No dia 13 os 
trabalhadores, chamados pela CUT, outras centrais sindicais 
e por movimentos sociais, foram às ruas em defesa da 
democracia, da Petrobras, dos direitos da classe 
trabalhadora e por reforma política como forma de combater 
a corrupção.

No dia 15 outras pessoas foram às ruas. Queriam a 
volta da ditadura militar, o impeachment da presidenta Dilma, 
entre outras reivindicações de cunho claramente elitista e 
conservador.

ONDE ESTÁ A LISTA DO HSBC?
Tem um outro escândalo de corrupção que assombra o Brasil. Só que 
esse não aparece no Jornal Nacional. Trata-se de um lote de contas na 
Suíça, em uma agência do banco HSBC. Essas contas são 
comprovadamente ilegais, já que abrigam dinheiro (muito dinheiro) não 
declarado ao imposto de renda. Entre os correntistas estão pessoas 
ligadas a partidos da oposição ao governo Dilma, artistas da Globo e de 
outras empresas de comunicação, ricaços espalhados por todo o Brasil. 
Os trabalhadores do Brasil têm o direito de saber quais nomes estão 
nessa lista. 
O fato é que o que está acontecendo no Brasil é uma clara tentativa de 
desmoralizar um governo eleito pela maioria da população e que precisa 
implementar o projeto que foi eleito.
Pense bem, companheiro, qualquer que seja a lista, qualquer que seja a 
denúncia, se não atingir o governo Dilma não serve para a Globo. Isso 
não é estranho? O POVO NÃO É BOBO! ABAIXO A REDE GLOBO!

Você quer 
retroceder aos 
tempos em que 
trabalhadores da 
construção eram 
tratados como lixo? 
Ou quer um país 
que respeita seus trabalhadores e permite que eles tenham 
direito de negociar melhorias para sua vida e de sua família?

As pautas estão nas ruas. E a democracia permite 
escolher. A ditadura não.

A NOSSA PAUTA continua sendo a defesa dos 
trabalhadores. O Sintraconst/ES foi às ruas no dia 13 e levou 
as bandeiras de luta de nossa categoria. E fomos também 
em defesa de um projeto que sofre duros ataques todos os 
dias. A cobertura que a mídia faz sobre casos de corrupção 
na Petrobras é visivelmente dirigida contra o governo da 
presidenta Dilma e contra o Partido dos Trabalhadores. Não 
concordamos com isso e não vamos aceitar golpe. Somos contra a 
corrupção e defendemos punições severas para quem ataca os 
cofres públicos. E entendemos que uma reforma política, com o fim 
do financiamento de campanhas eleitorais por parte de empresas, é 
um importante passo no combate à corrupção. 

A OUTRA PAUTA, além de reivindicar retrocessos para o país, 
ainda incita o ódio de classes. É a pauta dos patrões que vai para as 
ruas, querendo acabar com direitos dos trabalhadores, querendo o 
fim do reconhecimento legal das trabalhadoras domésticas, 
querendo golpe militar e atentando contra a democracia. Também 
querem vender a Petrobras a preço de banana ......

A NOSSA PAUTA

A OUTRA PAUTA

QUAL A SUA 
PAUTA?

CAMPANHA SALARIAL.
PREPAREM AS LATAS!

A campanha salarial está emperrada. Os 
patrões acenam com a tentativa de não 
concederem qualquer reajuste. 
O sindicato alerta para que os companheiros 
preparem suas latas, já que é grande a 
probabilidade de fazermos uma grande greve 
na construção.
Não vamos aceitar perdas salariais, nem de 
benefícios e nem intransigência!



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

Sintraconst - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e 
Montagem do Espírito Santo

Endereço: Rua Pereira Pinto, 37, Centro, Vitória, ES CEP: 29016-260 
Telefone: 2125-4888

Sub-sede Guarapari: Rua Santana do Iapó, 339, Bairro Muquiçaba, CEP: 29200-000   
Telefone: 3261-1103

Sub-sede Aracruz: Rua: Edmar Coelho Gobbi nº 14, Jequitibá - Aracruz-ES - Cep 
29.193-087    Telefone: 3256-4427

Secretário de Imprensa:Virley Alves Santos
Jornalista: Edilson Lenk (Mtb: ES693JP) 

Fotos: Giantoni Cezarino - Arquivo Sintraconst/ES
E-mail: sintraconstes@gmail.com

Site: www.sintraconst-es.com.br  Facebook: SintraconstES

1º de ABRIL: DESCOMEMORAÇÃO
DO GOLPE MILITAR

Carioca
Presidente do Sintraconst

SINDUSCON E COMITÊ JURONG

Em Vila Velha está virando moda trabalhadores sem CTPS assinada. Isso 
acontece na Kemp Engenharia, na Construtora Canal e em outras gatas. 
A paulada vai geral para todas que não respeitam os direitos dos 
trabalhadores.

ABRIL É MÊS DE PR! ATENÇÃO
PARA ASSEMBLEIAS

Não dá para esquecer! 
Milhares de vidas destruídas, 
milhões de trabalhadores 
perderam seus direitos, 
centenas de exilados, presos e 
«desaparecidos», Por quê? 
Porque defendiam a 
democracia e os direitos do 
povo. O salário havia sido 
aumentado em 100%, pelo 
Presidente João Goulart, que 
foi deposto; a imprensa e a 
burguesia convenceram o povo 

a aceitar o governo militar, que se dizia provisório e 
para conter a corrupção. Que nada, foram 21 anos 
de desmandos. O povo perdeu o reajuste nos 
salários, as grandes fortunas e estas empresas que 
estamos vendo seus donos serem presos foram 
crescendo, muita gente ficou rica "honestamente". 
Quem nunca recebeu a tarefa, horas extras ou 
produção por fora ? Porque será que dentista, 
médico, padaria, açougue, entre outros, não gostam 
de dar nota fiscal? Porque a carteirada empregada 
nunca era assinada? Como pode trabalhar em uma 
empresa grande ou em um gatinho sem a carteira 
assinada? Onde já se viu ou ouviu de tanta gente 
grande na cadeia ? Acho que é por isso que tem 
gente querendo os milicos de volta. Tanto burguês 
em passeata, he he he... A gente faz um monte de 
greve e passeata, a TV nem dá moral; a deles, é 
convidada por artistas da Globo.
E NOSSO AUMENTO DE SALÁRIO ?
Preparem as latas, a coisa tá feia e precisamos de 
vocês nas assembleias. Se a gente der mole, vamos 
ficar sem aumento. É claro que temos que estar 
preocupados com o que essa elite, a mídia e os 
midiotas estão fazendo com a economia do país. 
Mas não é a gente que vai pagar.
TODA SEGUNDA, A PARTIR DAS 17h30, tem 
ASSEMBLEIA no Sintraconst. Não fique de fora.
Parabéns às mulheres da construção e ao Deputado 
Nunes pela lei, que obriga quem bater em mulher, a 
pagar todas as despesas, inclusive da viatura, que 
levar o cidadão pra cadeia... Homem que é homem 
não bate em mulher, só os covardes
E a nossa luta continua !

Uma paulada especial vai para o 
Sinduscon e o Comitê de empresas que 
atuam no estaleiro Jurong. As gatas 
descumprem a CCT, quebram contratos, 
negam cartão de compras da bandeira 
Sintraconst, atrasam salários e 
aprontam. Além disso, trabalhadores 
que moram em João Neiva e Ibiraçu não 
têm transporte garantido. Essas gatas 
são: Matricial, Facom, Ideal, Carioca 
Nielsen, Solesa, Medisa Metalúrgica, 
entre outras. Vai uma paulada coletiva, bem dada na cabeça para que 
aprendam que direito é direito.
E, para piorar a situação, o Sintraconst encaminhou denúncia sobre esses 
fatos ao Sinduscon, que respondeu alegando que não há irregularidades 
lá. Como assim? Tem alguém brincando aqui? Tome paulada.

KEMP E CANAL

No mês de abril, o Sintraconst/ES vai estar realizando assembleias 
para negociação da Participação nos Resultados em toda a sua 
base de representação. 
Fique atento para a convocação de sua assembleia.
Também vamos fazer uma campanha de filiação em massa. Você, 
que é trabalhador e não é sindicalizado, não fique só. Fique sócio 
do sindicato. Juntos somos mais fortes!

LORENGE
A Lorenge levou uma paulada exemplar da 
Justiça. Ao tentar processar o sindicato por 
causa da greve geral ocorrida em 2013, a gata se 
deu mal. A Justiça reconheceu o direito à greve, 
bem como condenou a gata a pagar os 
honorários advocatícios ao sindicato.
Que sirva de exemplo pra outras gatas. Nós 
vamos às ruas e ocupamos praças com 
consciência de nossos direitos.

PAULADA DA JUSTIÇA

NADA DE
SEGURANÇA

NADA DE
SEGURANÇA

LORENGE
As fotos ao lado mostram 
como a Lorenge não tem a 
menor preocupação com a 
segurança dos 
trabalhadores. Cinto de 
segurança, obrigatório em 
alturas, não é usado. Vai 
uma paulada pra refrescar a 
memória da gata sobre suas 
obrigações. Obra no Alto Dona Augusta (Cariacica)



FETRACONMAG REALIZA SEU 4º CONGRESSO ESTADUAL
Nos dias 6, 7 e 8 de março a Fetraconmag realizou seu quarto 
congresso estadual. O congresso foi um momento de 
reorganização da Federação. Além de mudanças no estatuto, o 
congresso da Federação também trouxe a experiência de 
companheiros do ramo no Brasil e no mundo, com a participação 
de sindicalistas da Conticom/CUT, da Internacional da Construção e 
Madeira, entre outros.
As mudanças na legislação previdenciária e trabalhista também 
foram abordadas no congresso, levando à importante reflexão de 
que só com muita organização os trabalhadores vão manter 
garantidos os seus direitos e garantir também uma aposentadoria 
digna.
O 4º congresso estadual da Fetraconmag foi um espaço de 
debates, reflexão e renovação dos compromissos em defesa do 
ramo de atividade. o plano de lutas aprovado no evento reafirma 
esse compromisso de uma federação comprometida e de luta!

O Estaleiro Jurong teve que pagar 
processo ganho na Justiça pelo 
Sintraconst/ES. O processo nº 
0000134-34.2015.5.17.0121 garantiu 
o pagamentos dos direitos de cerca 
de 300 trabalhadores da Loyman 
(Lágrima), que foi embora e deixou 
os companheiros na mão. Como a 
gata era contratada pelo estaleiro, a 
responsabilidade pelo pagamento 
de todas as verbas rescisórias foi 
determinada pela Justiça. 
Mais uma vitória do nosso jurídico, 
sempre em defesa dos 
trabalhadores. 

JUSTIÇA! REVISÃO EM HOMOLOGAÇÕES

SALÁRIO

AtÉ
ATÉ
ATÉ
ATÉ
ACIMA

1.903,98
2.803,44
3.804,64
4.753,96
4.703,96
DEPEND.

   
7,5%
15,00%
22,5%
27,5%
191,89

ISENTO
142,80
356,81
642,15
879,85

% A PAGAR

CONFIRA A TABELA DO
IMPOSTO DE RENDA 2015

O trabalhador deve declarar seus rendimentos aos imposto de 
renda até o dia 30 de abril.
Gastos com sáude (médico, remédios e dentista) podem ser 
abatidos integralmente do IR. Gastos com educação devem ser 
declarados para abatimento até o teto permitido.

TABELA SALÁRIOFAMÍLIA

AtÉ
ATÉ

725,02
1.089,72

   
37,18
26,20

CONFIRA SEU BENEFÍCIO

Os trabalhadores da JC Lopes Barbosa Construções, ex-contratada da MRV, deverão 
comparecer ao setor de homologações do sindicato, para conferência de suas 
rescisões feitas pela gata. Quem não se lembra do carimbo falsificado como se fosse 
do sindicato?
A MRV fez o seu papel e expulsou a gata safada de seus canteiros.
Agora o sindicato quer que todos os direitos dos trabalhadores sejam garantidos. O 
que deixou de ser pago, vai ter que ser pago. Por que direito é direito e nós não 
abrimos mão.

WATHS APP DO SINDICATO
Alô, você que gosta de bater um papo e postar mensagens no «zap zap». Agora 
você vai pode enviar notícias, fotos e vídeos direto para o sindicato. Adicione o 
número da Imprensa Sintraconst em seu telefone e 
envie mensagens para nós! Estamos esperando! 99279-3708

O Sintraconst/Es está preocupado com a forma como estão 
se dando alguns programas de qualificação na Jurong. A 
empresa PSE aplica os cursos para os trabalhadores. Após 
o curso, um trabalhador com mais de 10 anos de experiência 
como soldador se inscreve na empresa CONEQ-UM e é 
reprovado na prova de soldador!
Pelo menos é o que tem acontecido em mais de 90% das 
inscrições para o trabalho. 
Nossa preocupação é de que isso seja mais uma treta para 
que as gatas possam justificar a contratação de mão de obra 
de fora.
Estamos de olho e vamos cobrar explicações da gatona 
Jurong....

MALANDRAGEM NO PEDAÇO

Desde o dia 1º de abril, o requerimento do seguro-
desemprego e a comunicação da dispensa do trabalhador 
devem ser feitos, obrigatoriamente, pela internet. O link 
para fazer o pedido é: 
http://granulito.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf.
Segundo o Ministério do Trabalho, o objetivo é agilizar o 
atendimento. Até então, os empregadores e os 
trabalhadores também tinham a opção de fazê-lo 
pessoalmente nos postos do ministério e conveniados. 
O requerimento de seguro-desemprego e comunicação de 
dispensa pode ser preenchido de forma individual ou 
coletiva.

SEGURO DESEMPREGO, AGORA
SÓ PELA INTERNET



SINDICATO CELEBRA MAIS UMA VEZ O 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER!

No dia 13 de março, o Sintraconst/ES celebrou mais 
uma vez o Dia Internacional da Mulher. Com dezenas 
de mulheres trabalhadoras da construção civil, o nosso 
auditório ficou lotado. Palestras abordaram a questão 
da violência contra a mulher e como combatê-la. 
Brindes foram sorteados e o clima de confraternização 
tomou conta do evento.
No entanto, a celebração do Dia Internacional da 
Mulher é um momento de luta. Luta contra a violência, 
luta contra a discriminação, luta pela ampliação das 
organização das mulheres em nossa categoria. 
E nesse ano as mulheres da construção civil mostraram 
nas ruas a sua luta. Após o ato realizado no auditório 
do Sintraconst/ES, todos saíram em caminhada rumo à 
Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Levamos 
para as ruas o nosso grito de luta por Igualdade de 
oportunidades na vida e no trabalho. As mulheres da 
construção civil deram visibilidade a sua luta.
A diretoria do Sintraconst/Es mais uma vez parabeniza 
a todas as mulheres do mundo pelo seu dia. E vamos 
continuar lutando por igualdade e por um mundo sem violência.

MRV DÁ BOM EXEMPLO E ABRE
CANTEIROS PARA O SINDICATO
A construtora 
MRV deu um 
bom exemplo 
de 
convivência 
com o 
sindicato. A 
empresa 
abriu os 
canteiros de 
obras para 
que o sindicato possa verificar as condições de trabalho e 
opinar sobre várias questões. Da mesma forma, a empresa 
se comprometeu a não adotar práticas anti-sindicais e não 
dificultar a sindicalização de trabalhadores. 
O Sintraconst/ES entende que o acesso aos locais de 
trabalho é um direito para sindicalistas, que não devia ser 
atacado por nenhuma empresa. No entanto, conviemos 
cotidianamente com essa prática. Por isso não podemos 
deixar de reconhecer como um avanço essa postura da 
MRV. E esperamos que ela sirva de exemplo para as 
demais. 

enquanto isso, na Lorenge...
Já na Lorenge a prática anti-sindical campeia. Há 
campanhas contra a sindicalização, desrespeito aos direitos 
dos trabalhadores por parte de empreiteiras subcontratadas, 
importação de mão de obra e outras maldades. 
Há vários exemplos das maldades dessa gata. Esconde 
gatos menores que não cumprem a CCT, processa o 
sindicato e quer impor o medo. Todas as obras da Lorenge 
escondem irregularidades já comprovadas.  
Aconselhamos a Lorenge a adotar as boas práticas 
mostradas pela MRV. E a gata vai ver que não custa nada 
respeitar o trabalhador e garantir os seus direitos
 trabalhistas...

MLI (METRON, LITTIG e INCOSPAL)
A MLI teve que aprender com dor no bolso sobre saúde e segurança 
do trabalhador. Após uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato, 
com denúncias de faltas graves em segurança nas obras do 
Shopping Vila Velha, a empresa (consórcio da Metron, Littig e 
Incospal) foi condenada a aplicar cursos de segurança e prevenção 
de acidentes para todos os trabalhadores sem desconto de horas ou 
salários, além de ter que exigir isso de suas contratadas. Ela também 
vai ter que pagar uma multa de R$ 350 mil, a serem depositados em 
um fundo específico para aplicação em políticas públicas de saúde e 
segurança no trabalho. O advogado do sindicato, Dr. Rafael Pimentel, 
salienta a importância de uma ação como essa, que é de interesse de 
toda a sociedade e que prima por buscar preservar o que o 
trabalhador tem de mais valioso, que é a sua vida.

DUTO ENGENHARIA
O Sintraconst ganhou na Justiça processo congra a Duto 
Engenharia. A gata vai ter que a diferença no valor da alimentação 
para todos os trabalhadores. E esse valor a ser pago deve ser 
retroativo a maio de 2013, coisa de cerca de R$ 800 mil.

informe

JURÍDICO

28 de abril é Dia Internacional em Homenagem às Vítimas de 
acidentes de trabalho. O CPR vai realizar um evento em 
conjunto com Sintraconst,  a Fundacentro, o Ministério Público 
e Sinduscon. Será no auditório do Ifes/Vitória, a partir das 8 
horas.
Conforme acordo com o Sinduscon, estão liberados para 
participar 1 cipeiro e um técnico de segurança de cada obra. O 
comprovante de comparecimento será entregue no local.

TODOS NO COMBATE A
ACIDENTES NO TRABALHO
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