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2015: UM ANO DE MUITAS LUTAS
Balanço do ano mostra um período de muitas lutas, tanto na vida sindical quanto no combate ao ataque a direitos e ao conservadorismo

NA LUTA SINDICAL
Apoiados no discurso da crise, os patrões endureceram nas negociações 
desse ano e não queriam dar qualquer reajuste na Convenção Coletiva. Foi 
preciso muito esforço e a ameaça de uma greve geral na construção para 
que eles topassem reajustar nossos salários e nossos benefícios. Isso foi 
resultado da união e disposição de luta da companheirada. No final da 
campanha, saímos vitoriosos, porém foi com muita luta.
Como consequência da Operação Lava Jato, grandes construtoras 
abandonaram ou paralisaram obras em todo o Brasil. Isso significou 
demissões e o fim de muitos postos de trabalho. Com isso o sindicato 
perdeu receita, com queda no número de associados. Tentamos driblar esse 
problema com corte nos gastos e reestruturação de nosso funcionamento.
Outro ponto importante é a ofensiva de empresas sobre a Participação nos 
Resultados. Umas não querem pagar e outras ainda tentam fazer 
negociação diretamente com empregados, sem a participação do sindicato. 
Não aceitamos isso e vamos continuar lutando na defesa da PR, como 
conquista dos trabalhadores da construção.

NA POLÍTICA
Na esfera política o ano foi tumultuado. Tentativas de 
golpe contra a presidenta Dilma pipocaram o ano 
todo. Pregaram golpe político, golpe midiático e até 
mesmo golpe militar. Não conseguiram. 
Vale registrar que esse clima de golpismo é 
patrocinado por grupos que perderam a eleição e pela 
grande imprensa, inimiga do povo e da democracia.
Ao mesmo tempo o congresso mais conservador dos 
últimos tempos começou a votar projetos contra os 
trabalhadores, querendo impor perdas e reduzir 
direitos. A resistência dos trabalhadores foi muito 
importante nesse período e foi ela que garantiu que 
conquistas não escorressem pelo ralo.



LORENGEA FESTA POCOU...
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Montagem do Espírito Santona Indústria da Construção Civil e

A gata mais ativa na coluna 
durante todo o ano não poderia 
deixar de brilhar mais uma vez. A 
gata BGR, empreiteira da 
Lorenge, não está pagando seus 
empregados por que não recebe 
da gatona? Pode, isso? Leva 
então uma paulada de presente 
de natal para não esquecer de 
honrar seus compromissos.

FACON
Essa gata está querendo ser processada por tentativa de homicídio. É 
isso ou ela está esperando algum trabalhador morrer no vestiário de 
sua obra, já que os armários estão a ponto de cair sobre os operários. 
Isso precisa ser revisto com urgência. Depois vai querer alegar 
fatalidade ou acidente. Leva também uma paulada na cabeça para 
respeitar seus trabalhadores e a dignidade necessária para os 
mesmos.

SÁ CAVALCANTE
Essa é demais. Uma das gatas mais ricas do pedaço está querendo 
dar pernada em seus trabalhadores. No lugar do pagamento da PR, 
está querendo dar uma esmolinha para seus empregados. Uma 
paulada rica para ela aprender que a PR é um direito, e não uma 
«bondade» de gatas cada vez mais abusadas.

E O TROFÉU PAU NA 
GATA 2015  VAI PARA....
A LORENGE! A gata se esforçou muito 
para conseguir esse troféu. Durante 
todo o ano ela esteve em nossa coluna 
mostrando que é possível piorar 
sempre, quando o assunto é a forma 
como tratar o trabalhador.
A Lorenge sai vitoriosa de uma disputa 
nada honrosa. Esse troféu quer dizer 
que ela foi a gata que mais 
desrespeitou, humilhou e se mostrou 
arredia a respeitar os direitos dos 
trabalhadores.
Não é digna de felicitações, e sim de 
repúdio e vergonha!
Esperemos que em 2016 ela reveja 
muitas de suas posições no trato com 
seus empregados.



Alexander Gomes de Souza
André Luiz Caramez de Oliveira
Angelo Yemark Vinogradoff
Bruno de Araujo Carriolo Costa
Deivid Moreira Abani
Diego Pindo de Souza
Fábio Mazoni de Almeida
Izaias Gonçalves Gomes
Jackson Silva dos Santos
João Alves de Lima
Jorge William Oliveira

SINDICATO EM MOVIMENTO
Durante todo o ano o sindicato não para. Todos os dias estamos de 
portas abertas para atender nossos associados e associadas. São 

atendimentos variados, sempre voltados para a satisfação de nossos 
filiados. Mostramos aqui um breve resumo de tudo o que foi feito nesse 
ano que ora se finda. E esperamos no próximo ano estar afinados com 

nossos funcionários e diretores para continuar atendendo com 
competência, seriedade e companheirismo, todos que nos procurarem.

1.965
Atendimentos na 
Secretaria de Saúde, para 
encaminhamento, 
emissão de CAT’s, entre 
outras...

2.892
Atendimentos na 
Comissão de Conciliação 
Prévia , para 
homologações e solução 
de conflitos que não 
precisam ser 
judicializados.

2.473
Atendimentos no Departamento Jurídico, com 
orientações sobre direitos do trabalhador, 
encaminhamentos de ações, acompanhamento e 
comunicações judiciais para associados.

2.691
Atendimentos feitos por nossos 
advogados, diretamento com os 
trabalhadores ou no 
acompanhamento de processos 
na Justiça

1.763
Atendimentos feitos na 
Secretaria de Finanças, com 
pagamentos diversos e na 
administração de nosso 
sindicato

3.647
Atendimentos foram feitos por 
nossos diretores, ao receber 
trabalhadores, representantes de 
empresas e toda sorte de assuntos 
referentes ao dia a dia do sindicato. 
Esses atendimentos mostram uma 
diretoria atenta e comprometida com 
o sindicato.

Durante todo o ano, a Secretaria de Formação realizou diversas atividades, 
sempre voltadas para o melhor desempenho de diretores e dos 
trabalhadores. Realizamos cursos e eventos variados, investimos em 
educação formal e qualificação profissional, buscamos aperfeiçoar nossas 
lideranças sindicais, com cursos diversos. A Secretaria também realiza as 
palestras de segunda-feira, sempre voltadas para temas como saúde, 
segurança, novas máquinas e equipamentos na construção civil, além de 
estabelecer importantes parcerias, como a efetivada com o Ifes. Nossa 
fiscalização, através de sua equipe, também está nos canteiros de obras 
durante todo o ano.

FORMAÇÃO PERMANENTE IMPRENSA
Nossa Secretaria de imprensa é a 
responsável pela comunicação do 
sindicato com a base e com a 
sociedade. Além do nosso jornal, 
alimentamos nossa página na 
internet e nas redes sociais, 
sempre buscando atualizar o 
trabalhador sobre nossas 
atividades e sobre as lutas e 
vitórias do sindicato.

InformeJURÍDICO
PROCESSO CONTRA  A MBE

ATENÇÃO, os trabalhadores que 
constam do Processo 0062700-
32.2013.5.17.0010, movido contra a 
MPE Montagens e Projetos 
Especiais S/A, cujos nomes estejam 
na lista ao lado, devem procurar o 
Departamento Jurídico do Sindicato.

Juliana Santos Rocha
Juscelino José de Souza
Marcelo Dorti
Marcos Antônio dias
Pablo de Abreu Moura
Paulo Roberto Moreira de Paiva
Rodrigo Santos Rosa Vecci
Romulo Oliveira Souto
Rubinaldo da Silva Pereira
Sebastião Bosco Calvo da Silva
Vandilson Carvalho da Silva



No dia 09 de novembro de 2015, no auditório da Sede do 
SINTRACONST, reuniram-se Trabalhadores da Construção Civil, 
Representantes do Sindicato, Representantes do Ifes, professores e 
alunos e outros membros da Comunidade para um evento que 
celebrou a entrega de um site de utilidade pública para a área da 
construção Civil. O site é um canal direto de comunicação com o 
meio acadêmico Ifes-Ufes e os trabalhadores – onde pesquisadores 
da área (professores e alunos), se disponibilizam a orientar e receber 
e sugestões junto aos profissionais da construção Civil. Os 
trabalhadores da área poderão tirar dúvidas relacionadas ao fazer 
cotidiano do canteiro de obras. Esta ação é resultado de uma 
parceria entre Ifes, Sintraconst e Ufes, ação que integra o Projeto 
ARTICULANDO INSTITUIÇÕES E SABERES, coordenado pelo 
professor do Ifes Fábio Almeida Có. 

IFES E SINTRACONST LANÇAM APLICATIVO SOBRE 
«RESTRIÇÕES DE PLANEJAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL»

LAMA DA SAMARCO MATA O RIO DOCE, POLUI O MAR
E ENTERRA EMPREGOS NA CONSTRUÇÃO 

O Sintraconst participou de uma audiência com a Samarco e o Ministério 
Público do Trabalho. Nessa audiência, o MPT determinou que a Samarco não 
demita trabalhadores e nem diminua ritmo de ações no Espírito Santo. A 
empresa se comprometeu a dar uma posição ainda sobre os trabalhadores 
terceirizados que operam junto a ela. Essa posição atinge diretamente 
centenas de trabalhadores nas obras da Samarco que atuam na região de 
Anchieta, no sul do estado. 
Nós esperamos que a lama que desceu da represa de rejeitos de minério da 
Samarco, em Mariana (MG) não leve para o atoleiro os empregos de 
trabalhadores no Espírito Santo. A Samarco continua devendo satisfações à 
sociedade brasileira quanto à sua real responsabilidade no maior desastre 
ambiental da história do país. Lama avança no litoral capixaba

LUTA CONTRA O PL 433O FOI A
GRANDE LUTA DE 2015

A luta contra a aprovação do Projeto de Lei 4330, que quer implantar a terceirização de forma 
desmedida em todos os ramos de atividade no Brasil, foi a grande luta do ano. Ela envolveu 
milhões de pessoas em todo o Brasil e reacendeu a chama da disposição de ir para as ruas em 
defesa de nossos direitos e contra qualquer retrocesso. A Cãmara dos deputados, que a início 
rejeitou o PL, voltou atrás após uma manobra do presidente da Casa, aprovando-o. Sob protestos 
em todo o Brasil, o projeto foi para o Senado Federal, onde ainda aguarda ser votado. Essa luta, 
portanto, continua em 2016, onde mais uma vez vamos lutar para que os trabalhadores brasileiros 
não sejam todos e todas transfomados em terceirizados, com direitos e garantias completamente 
precarizados pelos patrões.

Feliz
Natal

Feliz
Ano Novo

FELIZ NATAL E
FELIZ ANO NOVO
O Sintraconst/ES deseja a todos os seus 
associados e familiares um Feliz Natal e 
um ano novo repleto de realizações. 
Que a nossa disposição de luta por um 
mundo melhor se faça presente em 
nossas vidas a cada dia do novo ano. E 
que assim, possamos construir uma 
nova realidade a cada dia.
Felicidades!
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