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A nova diretoria do 
Sintraconst/ES tomou posse no dia 
25 de julho para o mandato que vai 
de 2014 a 2018. A solenidade de 
posse aconteceu no Clube Álvares 
Cabral, com um clima de muita 
descontração. 

Com muitos convidados de fora 
do estado e também de outros 
sindicatos capixabas, a posse foi 
marcada pela renovação dos 
compromissos de luta em defesa da 
categoria e da classe trabalhadora. 

Em seu pronunciamento de 
posse, o presidente do sindicato, 
companheiro Carioca lembrou os 
avanços que a categoria obteve no 
último período e a necessidade de 
se manter vigilante para que esses 
avanços não se percam. Carioca 
lembrou ainda que os trabalhadores 
na construção civil hoje vivem bem 
melhor do que há 12 anos atrás, com mais dignidade e com acesso a 
bens de consumo e à educação.

A posse da diretoria também foi um momento de descontração, com a 
participação de trabalhadores da categoria e de outros sindicatos. A 
partir da posse, é hora de arregaçar as mangas e continuar a fazer com 
que o Sintraconst/ES seja um dos mais importantes sindicatos do Brasil 
e do mundo.

POSSE DA DIRETORIA RENOVA 
COMPROMISSOS DE LUTA

Terminou no dia 31/07/2014 o prazo para que sua Empresa contratasse para 
você, trabalhador, um Plano de Saúde, com no mínimo cobertura 
Ambulatorial (todo tipo de exames, consultas e atendimento de urgência e 
emergência). Caso sua empresa não contrate a partir de 01/08/2014 o Plano 
de Saúde, ela fica devendo ao trabalhador uma Multa Mensal de 10% do 
salário base do empregado, limitado a R$ 100,00 por mês, até que o Plano de 
Saúde seja contratado.
Exija da sua empresa a contratação imediata do seu Plano de Saúde!

A PARTIR DE 1º DE AGOSTO, PLANO DE SAÚDE É OBRIGATÓRIO 
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BAY CONSTRUTORA
Um vazamento de gás causou um acidente 
na reforma do Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo, realizada pela Bay 
Construtora. Trabalhando em um espaço 
confinado, o operário que sofreu o acidente 
alertou para o forte cheiro de gás no 
recinto, e mesmo assim nenhuma 
providência foi tomada para protegê-lo. 
Vamos dar uma paulada nessa gata para ela aprender a oferecer 
condições seguras de trabalho para seus empregados. 

LUTO: MORRE MAIS UM EM ACIDENTE

NOVO MANDATO 
NOVOS DESAFIOS

Carioca
Presidente do Sintraconst

No mês de julho tivemos mais um acidente com morte na construção 
civil. O operário Jonas Ferreira Marinho, de 58 anos, casado e pai de três 
filhos, morreu ao cair de uma altura de 5 metros, no bairro Planalto 
Serrano, na Serra. Jonas estava trabalhando em um bico, sem utilização 
de equipamento de segurança.

O Sintraconst/ES alerta para que o trabalhador não faça bicos nos fins 
de semana. Mesmo quem estiver desempregado, não pode se submeter a 
trabalho sem carteira assinada e sem garantia de segurança. Isso não 
pode acontecer. Esse companheiro morreu sem deixar garantias legais 
para sua família, já que estava trabalhando sem carteira assinada. Fique 
esperto. Sua vida vale mais que um extra tirado em bicos de fim de 
semana.

Os últimos anos, foram os 
mais produtivos para o 
Brasil e para nós, 
Trabalhadores da 
construção e da montagem, 
conquistamos, avançamos e 
crescemos. Com muitas 
lutas, Assembléias  
gigantes,  greves e 
passeatas extremamente 
participativas, avançamos 
em conquistas históricas. E 
hoje é comum o peão ter seu 

carrinho e sua casa PRÓPRIA. 
Que bom, depois de quinhentos anos de 

Brasil, Um Partido de Trabalhadores assume a 
presidência do Brasil e nos traz, além da 
fartura, a disposição para a luta. Luta, por um 
futuro ainda melhor. Vivemos agora neste 
ultimo período, um movimento que diz que o 
país vai quebrar, é igual ao movimento que 
dizia que não ia ter copa. Teve copa, os 
aeroportos pelo Brasil afora estão gigantes 
(menos aqui no ES, que o TCU embargou a 
obra quase pela metade), tem rua nova pra todo 
lado,  teve obras pra gente ganhar nosso 
trocadinho e foi um sucesso, assim como ver 
agora os estádios cheios de torcedores. 

O movimento «o país está fraco»  não vai 
convencer. Depois das eleições eles voltam a 
investir, é para desmerecer o governo que mais 
fez o país crescer com redução de 
desigualdades em nossa história. Sem contar 
que até peão já pode ir para a faculdade, tudo 
diferente.

 Estes temas foram abordados na solenidade 
de posse, no dia 25 de julho, onde recebemos 
convidados de todo o país, onde falamos 
também sobre o nosso setor e em insistir na 
busca do contrato nacional de trabalho para o 
setor da construção. É um absurdo tanta 
diferença de um lugar para o outro, sendo o 
mesmo serviço. 

Muito obrigado a todos os sindicatos de 
guerreiros que fazem junto com a gente, esta 
luta contra a desigualdade social.

Temos também o plebiscito da reforma da 
Constituição para tratar, as urnas passarão nas 
obras e todos devem votar pelo SIM. 
Precisamos mudar parte de nossas leis e a 
grande maioria daqueles deputados que estão 
lá, não tem condição e nem moral para mudar a 
Constituição. Votem, participem, mas não 
vamos dar mole como no último, onde a 
população votou contra o fim do comércio e 
fabricação de armas no Brasil. Hoje querem 
prender as crianças, para ver se resolve o 
problema.

E nossa luta continua !

KEMP ENGENHARIA

Essa gata está achando que e moda agora atrasar o pagamento de seus 
empregados. Todo mês está rolando o atraso e a gata nem se incomoda. 
Ela precisa saber que os trabalhadores têm compromissos com o seu 
salário e não podem ficar esperando boa vontade de uma gata 
preguiçosa na hora de honrar seus compromissos. Paulada nela que é 
pra aprender a ficar esperta e pagar suas contas em dia.

A Kemp não está pagando a diferença da cesta básica, o que é 
obrigação dela, já que está na Convenção Coletiva de Trabalho. 
Precisa de umas pauladas para aprender que toda gata tem que 
cumprir a CCT, assim como os trabalhadores cumprem.

SAMON ENGENHARIA

CONGRESSO DA CONTICOM/CUT
O sétimo congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Construção e Madeira da CUT acontece nos dias 27, 28 e 29 de agosto, 
em Recife (PE). O Congresso da Conticom-Cut terá como eixos de 
discussões o Compromisso Nacional, terceirização, macrossetor, 

imigração, organização das mulheres, entre outros temas.
O presidente da Conticom/CUT, Cláudio Gomes, afirmou que o evento 

quer construir uma unidade para a luta sindical no Brasil, 
especialmente com o advento do processo eleitoral que mexe com a 

população brasileira.



Os trabalhadores da ENESA ENGENHARIA / SAMARCO
LISTADOS, ENTRAR EM CONTATO COM O SINDICATO 
SINTRACONST
TEL: 2125-4864 Financeiro para agendar seus direitos trabalhistas.

Sr. MANOEL DJALMA 
FRAGA que prestou 
serviço na empresa 
CAPELI ENGENHARIA 
LTDA, solicitamos seu 
contato com o 
departamento jurídico 
para tratar de sua ação 
trabalhista.

Telefone: 2125-4872 falar 
com Débora

TRABALHADORES DA DECOTIGNIES
GARANTEM PR E PRODUÇÃO DIFERENCIADAS

informe JURÍDICO
ENESA ENGENHARIA

ADILSON RAFAEL SIQUEIRA
AGNALDO ARAUJO GOMES
AILSON SANTANA DA SILVA
ALDO ALVES DA SILVA
ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO
ALESSANDRO NEGRETTI DE CARVALHO
ALEXANDRE TAVARES DE SOUZA
ANDRE RODRIGUES DA SILVA
ANTONIO CARLOS ALVES
ANTONIO DANIEL FILHO
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO
ANTONIO LUIS DA SILVA
BRENO LASCOQUE CORREIA
CARLOS ADRIANY SARAIVA
CARLOS HENRIQUE FERREIRA 

CARLOS JOSE DE AMORIM
CARLOS LUIZ DE SOUZA
CHARLES GOMES BARBOZA
CICERO MIGUEL DA SILVA JUNIOR
CICERO PEREIRA DA SILVA
CLAUDEMIR VERISSIMO BEZERRA
CLAUDIO ALVES DA SILVA
CLAUDIO DOS SANTOS FELICIO
CLAUDIO SOUZA DE JESUS
DEILDO SALVADOR
DEMETRIO COELHO DOS SANTOS
DEYVID ARAUJO BAHIENSE
DURVALINO DE JESUS FILHO
EDERVALDO SANTOS REIS
EDEVALDO SANTOS MENDES
EDILSON JOSE MARTINS DOS SANTOS

ATENÇÃO

INTRANSIGÊNCIA DE JURONG É BARRADA PELA JUSTIÇA
A Justiça do Trabalho determinou ao estaleiro Jurong que não impeça o livre acesso de diretores do 

Sintraconst/ES aos canteiros de obras de terceirizadas. O sindicato entrou na Justiça por que sindicalistas 
estavam sendo proibidos de visitar os canteiros e conferir o cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho. A 
Justiça entendeu que é dever, sim, dos sindicalistas fiscalizarem as condições de trabalho e é dever também do 
estaleiro permitir seu livre acesso às áreas de trabalho. 

Essa foi uma vitória sobre a intransigência. A Justiça ainda determinou que o estaleiro pague as despesas com 
advogados nessa ação.

Portanto, os companheiros que trabalham na área de obras do estaleiro Jurong podem ficar tranquilos, por que 
o sindicato vai estar lá conferindo e fiscalizando as condições de trabalho e o cumprimento de nossa CCT>

Após várias assembleias realizadas com os trabalhadores da 
Decotignies, foi consolidada uma proposta de Participação nos 
Resultados e de Produtividade diferenciada. Segundo o que foi 
acordado, a PR será vinculada à assiduidade, o que garante que 
trabalhadores que tenham até 2 faltas no semestre recebam a 
PR integralmente. A partir daí, cada falta não justificada gera 
uma perde proporcional no semestre, sendo que ao ter sete 
faltas atribuídas, o trabalhador perde o direito à PR. 

Quanto ao ganho por produção, foi definido que, após cumprir 
a meta mínima estipulada, o que o trabalhador fizer a mais entra 
como ganho por produção. Um exemplo: se a meta de reboco 
diário é de 12 metros, o que o trabalhador rebocar a mais no dia 
será pago como ganho por produção, de acordo comuma tabela 
própria para pagamento desse adicional.

As assembleias da Decotignies aconteceram com a participação de representação patronal, o que garante o acordo 
como já sacramentado.



CUT CONVOCA SINDICATOS A PARTICIPAREM DO
PLEBISCITO POR REFORMA POLÍTICA EM SETEMBRO

Vários movimentos sociais 
brasileiros, entre eles a Central Única 
dos Trabalhadores, estão convocando 
para os dias 1 a 7 de setembro, o 
Plebiscito Nacional por Reforma Política 
no Brasil. 

O plebiscito nacional quer chamar a 
sociedade para o debate sobre o sistema 
político que temos e como ele tem 
atrasado reformas importantíssimas para 
a sociedade brasileira.

Assuntos que mexem com o dia a dia 
das pessoas ficam atravancados na 
Câmara, esperando intermináveis 
negociações com todos os partidos e 
sem decisões para a população. É assim 
com a intenção de se aprovar a PL 4330, 
que quer retirara direitos dos 
trabalhadores. É assim com a 
regulamentação do direitos de greve 
para servidores públicos. É assim com a 
exigência de diploma para exercícios da 
profissão de jornalistas, entre várias 
outras decisões que são de interesse 
direto de categorias, como jornada de 
40h para profissionais de saúde e muito 
mais. 

O atual sistema político brasileiro serve muito mais a partidos do que à sociedade. É preciso mudar isso.
Quando a presidenta Dilma sugeriu a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para mudança do 

sistema político, em resposta aos protestos das ruas no ano passado, ilustres defensores da direita brasileira se puseram 
contra a proposta. Eles sabem que ela pode retirar o poder que os partidos e os grupos que eles representam têm de 
atravancar a vida do país.

Por isso a CUT está convocando os brasileiros em todo o país. De 1º a 07 de setembro, vamos chamar as pessoas a 
participarem, a votarem por uma reforma política que seja discutida com a sociedade através de uma Assembleia Nacional 
Constituinte, eleita para esse fim. O Sintraconst/ES vai participar e dar sua contribuição para que os brasileiros possam e 
queiram opinar sobre um tema tão importante para o país. Vamos passar com urnas itinerantes nas obras para que os 
trabalhadores da construção civil e montagem no Espírito Santo também participem desse importante movimento.

PARCERIA VAI ALFABETIZAR
40 ADULTOS NO TRABALHO

TRABALHADORES DA MRV
LUTAM POR ALIMENTAÇÃO
Os Trabalhadores 
da MRV 
reclamam o 
direito de 
escolher a sua 
própria comida 
através do 
fornecimento do 
cartão 
alimentação. O 
problema é que a MRV insiste em fornecer uma 
alimentação pronta, que não agrada aos 
trabalhadores. O descontentamento se dá devido 
à péssima qualidade da comida, que chega 
mesmo a ser servida azeda. 
Isso é um desrespeito. O sindicato foi acionado e 
buscamos junto ao Ministério Público do Trabalho 
uma solução. Em assembleias realizadas, os 
trabalhadores mostraram disposição de lutar pelo 
direito a uma alimentação saudável e de boa 
qualidade.

No dia 5 de agosto acontece a 
aula inaugural da turma de 
alfabetização e letramento para 
40 operários da construção. 
Esse projeto é fruto de uma 
parceria entre o Sintraconst, o 
Instituto Federal do Espírito 
Santo (Ifes) e a MRV 
Engenharia. 

A alfabetização com 
letramento consiste em 
alfabetizar e dar condições de 
compreensão do que se está 
lendo aos alunos. O projeto 
prevê ainda a inclusão dos 
alunos na educação formal, 
assim que estiverem 
alfabetizados. Essa parceria é 
muito importante por poder oferecer qualificação para os trabalhadores 
e é mais uma iniciativa positiva da Secretaria de Formação do 
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