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6 DE MARÇO É DIA NACIONAL DE

MOBILIZAÇÃO E LUTA
EM DEFESA DO CONTRATO NACIONAL

Com o apoio da Internacional de 
Trabalhadores da Construção e da Madeira 
(ICM) as entidades sindicais que 
participam da Campanha por 
Trabalho Decente Antes e Depois de 
2014 se reuniram no dia 10 de 
fevereiro de 2012, em Fortaleza 
(CE) para consolidar os 
encaminhamentos da Pauta 
Nacional Unificada e debater 
as recentes mobilizações que 
ocorreram no setor. Entre 
confederações, federações e sindicatos, 
participaram desta reunião mais de 20 
organizações sindicais brasileiras.
Unanimemente se decidiu pelo dia 6 de março de 
2012 como o dia nacional de mobilização do setor da 
construção pela pauta unificada da categoria, que será 
entregue em Brasília à CNI, ao SINICON, Ministério do 
Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Tribunal 
Superior de Trabalho e Ministério dos Esportes.
A pauta unificada tem como origem a Carta de São 
Paulo que tem como objetivo apontar reivindicações 
dos trabalhadores para garantir Trabalho Decente nas 
obras da Copa de 2014, e depois.
Como síntese desta reunião em Fortaleza os sindicatos 
emitiram a seguinte declaração:

“Os sindicatos reunidos no dia 10 de fevereiro de 2012, em 
Fortaleza, considerando a declaração de São Paulo 

ocorrida no dia 18 de novembro que estabeleceu 
compromissos para a realização de eventos 

esportivos programados e com a 
manutenção dos prazos das obras da 
Copa 2014, ratificam a pauta nacional 
unificada e a conseqüente 
negociação como instrumentos 
capazes de produzir o equilíbrio 

nacional com o estabelecimento de 
condições equânimes de salários e 

benefícios para os trabalhadores.
Consideram ainda, que face ao período 
das festas carnavalescas a dita pauta 
que seria entregue às autoridades 

federais e ao setor econômico da construção 
em 15 de fevereiro, será entregue no dia 6 de 

março de 2012 para CNI, SINICON, Ministério do 
Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Tribunal 

Superior de Trabalho, Ministério dos Esportes. As 
entidades signatárias pugnam por uma negociação justa 

e limpa.
O Sintraconst/ES certamente estará presente na ocasião da 

entrega desta pauta. “A organização nacional e internacional é 
uma meta que buscamos sempre”, afirma o companheiro 
Carioca, presidente do sindicato.

TRABALHO 

IGUAL

SALÁRIO

IGUAL

CAMPANHA SALARIAL: A HORA É AGORA
Está chegando a hora de iniciarmos mais uma campanha salarial. É hora de mantermos 
e ampliarmos nossas conquistas, sempre mostrando a união e garra dos trabalhadores 
da construção civil e montagem. Fique atento à convocação do sindicato e participe das 
atividades. Vamos garantir, com nosso organização, mais uma campanha salarial 
vitoriosa.

Dia 05 de março
18 horas - no Sintraconst

Plenária de elaboração de nossa
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Dia 12 de março
18 horas - no Sintraconst

Assembleia de Aprovação da nossa
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
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E X P E D I E N T E

ORION ENGENHARIA
Um acidente de trabalho ceifou a vida de um 
trabalhador em obra da Orion Engenharia em Vila 
Velha. O operário, empregado de uma empreiteira, foi 
mais uma vítima do descaso que as empresas tem em 
relação às condições de segurança no trabalho. O 
descaso se dá através de falta de equipamentos de 
segurança, falta de fiscalização, falta de técnicos de 
segurança do trabalho, entre outros muitos fatores 
que colocam a vida do trabalhador em risco. Vamos 
dar uma paulada nessa gata pra ver se ela aprende a 
garantir a segurança de seus empregados.
         

MRV
O diretor do Sintraconst/ES, Obadias Souza Filho, testemunhou na tarde do 
dia 17/02, em Chácara Parrreiral, na Serra, um trabalhador eletricista da MRV 
subindo em um poste e utilizando, para tanto, a pá de um trator. Além de não 
poder transportar pessoas, o trator não é equipamento para uso de um 
eletricista. O fato é ainda mais grave quando se leva em conta que, ao lado do 
eletricista, estava um técnico em segurança do trabalho. Os trabalhadores, 
muitas vezes, se submetem a esse tipo de perigo, por que têm que cumprir 
prazos ou tarefas que as empresas impõem, sem levar em conta que práticas 
erradas podem levar a acidentes graves e até mesmo fatais. Com uma boa 
paulada essa gata talvez aprenda a não permitir tais absurdos em seus 
canteiros.

ACIDENTES DE TRABALHO:
TOLERÂNCIA ZERO

Carioca
Presidente do Sintraconst

Estão abertas as inscrições 
para o 22º Congresso 
Operário da Construção de 
Futebol. As inscrições 
devem ser feitas no 
Sintraconst, junto à 
Secretaria de Formação, 
com Hérika, Jackeline ou 
Waldir. Vamos organizar 
nossas equipes para mais 
uma vez realizarmos o 
maior evento do esporte amador do Espírito Santo.

A grande maioria das construtoras em Vila Velha 
tem insistido em não cumprir a Convenção Coletiva 
de Trabalho. Nela está explicitado o pagamento da 
Participação nos Resultados como 
obrigação das empresas. Só que, desde 
que foi instituída a PR, muitas empresas 
não cumprem com suas obrigações e 
ainda arrumam formas de tentar enganar 
o trabalhador. Agora, querem vincular o 
pagamento da PR à produtividade. Isso é 
golpe. A PR é um direito adquirido, não 
estando vinculada a nenhuma outra 
forma de pagamento ou punição.

PR: EMPRESAS INSISTEM 
EM NÃO CUMPRIR CCT

FUTEBOL

 
 

PR É DIREITO

GARANTIDO!

Começamos o ano de 2012 
exatamente da forma que 
terminamos 2011, ou seja 
muitas greves e acidentes 
de trabalho. Buscamos 
novas conquistas, mas não 
r e s o l v e m o s  v e l h o s 
problemas. Os acidentes 
de trabalho continuam a 

tirar a vida e a deformar o corpo do nosso povo 
dentro das obras e as autoridades não se 
manifestam da forma como é preciso. Somos 
vistos apenas como estatística e não como 
pessoas.
A greve em Vila Velha no dia 16, aconteceu 
para mostrar que não aceitaremos mais ver 
acidentes e apenas nos lamentar. Toda vez 
que acontecer um acidente fatal, todas ás 
obras da cidade onde ocorreu o acidente vão 
parar e seus trabalhadores sairão às ruas para 
protestar e exigir melhoria nas condições de 
trabalho. É tolerância Zero.
O Sinduscon, tem uma pauta para a qual não é 
d a d a  a  d e v i d a  i m p o r t â n c i a ,  o n d e 
reivindicamos que: em cada obra tenha um 
profissional de segurança do trabalho a partir 
de quarenta trabalhadores na obra; todo 
canteiro acima de vinte trabalhadores tenha 
uma CIPA eleita; E que todo trabalhador tenha 
dois dias por ano para fazer formação em meio 
ambiente de trabalho.  Enquanto não 
resolvermos esta pauta é tolerância Zero.
No mês de Março vamos entregar a pauta 
para o acordo nacional de trabalho para os 
trabalhadores da construção. Queremos um 
piso nacional e  que toda obra tenha as 
mesmas condições para os trabalhadores, 
afinal somos peões e andamos no trecho e 
perguntamos: por que o salário em São Paulo 
é maior, se lá um pacote de arroz é mais barato 
que aqui?  Mas  sabemos que o acordo só 
será assinado após a greve. Portanto se 
preparem porque ainda não vi conquistas sem 
greves. Aliás, temos o plano de saúde da Vale  
e da Samarco que vieram sem greves, mas foi 
excessão.
E a luta continua!!!!!!!! 



Trabalhadores  abaixo relacionados, que prestaram serviço na Cobrazil «Cia 
Mineração Metalúrgicabrasil»

processo nº 1.561/82 – 2ª JCJ de Vitória/ES. Favor ligarem para 2125-4864 
(sabrina), para agendamento do dia e  hora, para recebimento dos valores 

devidos, mediante apresentação de CTPS onde conste o contrato de 
trabalho com a Cobrazil.

SINDICATO PAGA
AÇÃO DA COBRAZIL

ATENÇÃO: Os documentos 
podem ser entregues no 
Sintraconst de Guarapari e 
Vitória.
Dúvidas ligar para (27) 2125-
4871 ou 2125-4872

Convocamos os trabalhadores 
abaixo relacionados, que prestaram 
serviços na Construtora Odebrecht 

e na Samarco, a comparecer no 
Sintraconst com os seguintes 

documentos:

- Cópia da CTPS com o vínculo de 
emprego com estas empresas 

- Cópia do TRCT (quem tiver) e 
contracheques (que possuírem).

 

SINDICATO CONVOCA 
TRABALHADORES

DA SAMARCO 
E ODEBRECHT

informeJURÍDICO

Adelson José do Nascimento
Adenilson Silva dos Santos
Antônio da Silva Conceição
Antônio Dantas de Oliveira
Antônio F. de Jesus
Antônio F. de Souza
Antônio G. dos Santos
Antônio Gomes de Souza
Antônio Santos de Oliveira;
Braulino Pinto Ribeiro
Celson Afonso Severino
Cirenaldo Alves dos Santos
Claudio D. Santana
Delson Alves da Silva
Edson DeDa Cruz Filho
Élson C. de B. Filho
Frianlison M. dos Santos
Gerson da Silva Oliveira
Hilson dos Santos Filho
Hobol Gomes de Sena
Izaias José Pereira
Jailson P. da Silva
João Batista Rosa de Oliveira
João Edinei Santos Xavier
Joaquim Pereira Filho
Jorge G. de Jesus
Jorge Luiz de O. Lima
Jorge Luiz Dias
Julio Palmeira da Silva
Leandro Francisco dos 
Santos
Leiondo Almeida Rosa
Lourival dos Santos Castro
Reinaldo Barbosa da Silva
Robson da S. Santos
Rosangela dos Santos

Fabiano Mello
Felix Ricardo da C. Neto
Francisco Xavier Lisboa
Francisco dos Santos
Francisco Nunes Rosa
Francisco Vaz Carneiro
Francisco Viana de Andrade
Galeno Matos da Silva
Genisco França
Geraldo Pereira Milagres
Getulio Peçanha
Gilberto Alvarenga do E. Santo
Gildesio Coelho dos Reis
Gilson Azevedo Rodrigues
Henrique Silvino Marciano
Hildison Julião
Hudson Roberto da C. Pinto
Ilson Vieira dos Santos
Irineu de Almeida Cardoso
Irineu Ribeiro Santana
Isaias Campos Fraga
Ismael Machado de Sena
Itor Teixeira dos Santos
Ivo Barbosa
Izaquiel Fraga
Jacir Telles
Jaconias Querubino Bastos
Jeovane Miranda Cardoso
João Augusto Dorçu
João de Oliveira Rocha
João Gois Filho
João Gomes da Silva
João Lepaus Thomas
João Luiz Pereira
João Marcelino Ribeiro
João Pires de Oliveira
João Santos Soares
Joaquim de Souza Gomes
Jocarly Pimentel
Joel Roberto de Resende
Jomar Moita Assunção
Jonas Cardoso Matos
Jones Gonçalves da Silva
Jorge Alves
Jorge Alves da Cruz
Jorge Francisco de Carmo
Jorge Luiz P. Souza
Jorge Mariano de Oliveira
José Alberto Rosa

José Alves de Andrade
José Antonio Lisboa
José Augusto Aguiar
José Augusto Pagua
José Carlos Nascimento
José Coelho
José Correia da Silva
José de Paula
José De Souza
José Deni Davel Gomes
José Domingos Soares
José dos Santos Rais
Jose Eunes Cavati
Jose Ferreira da Silva
José Ferreira Dão
Jose Honório da Silva
Jose Joaquim Souza
Jose Lopes Filho
Jose Luiz Belmoque
Jose Maria Monteiro
Jose Pereira da Luz
Jose Quintino dos Santos
Jose Silva
Jose Soares da Silva
Jose Teixeira Maria
Jose Wellington de Oliveira
Josias dos Passos Lopes
Josias Laurindo da Silva
Josue Viana Satana
Jovelino Pedro dos Santos Filho
Joveno Alves Pereria
Juracy Oliveira
Jurandir Roberto de Oliveira
Juscelino Rosa



Dia Internacional da Mulher

Convite

O Sintraconst convida para as atividades 
alusivas ao Dia Internacional da Mulher.

Dia 09 de Março de 2012
Auditório do Sintraconst

A partir das 13 horas

Mulheres que trabalham e lutam
Mulheres que mudam o MUNDO!

Participe!

Programação
13h - Mesa de abertura
14h - Apresentação de Vídeo
14h10 - Apresentação de pesquisa 
sobre a saúde da mulher
14h30 - Violência contra a mulher: Leis 
e a importância do Centro de Referência 
em Asistência Social - CRAS
14h40 - Campanha Salarial 2012
15 h - Sorteio de brindes e lanche
16 h - Encerramento

SINTRACONST COMEMORA DIA INTERNACIONAL DA MULHER
   O Sintraconst convida para uma 
tarde de atividades sobre o Dia 
Internacional da Mulher. Queremos 
mais uma vez promover um 
momento de reflexão sobre a 
organização das mulheres 
trabalhadores, especialmente as 
trabalhadoras da construção civil, 
cujo número cresce a cada ano.

Desde que o Sintraconst iniciou 
as atividades alusivas ao 8 de 
março, o evento cresce a cada 
ano.

Você é nossa convidada para 
refletirmos sobre formas de se 
combater a violência contra a 
mulher, de se promover a 
igualdade de gênero e de valorizar 
a mulher trabalhadora, mãe, 
esposa, dona de casa.

Por que mulheres que 
trabalham e lutam, são mulheres 
que mudam o mundo.

Confira o convite e a 
programação ao lado e participe!

 O ano nem bem começou e a indústria da 
construção civil já contabiliza a morte de 
um trabalhador. O companheiro Antônio 
Pereira Neto, de 58 anos, morreu ao cair 
de uma escada do 9º andar de uma obra 
da Orion Engenharia, em Vila Velha. 
Antônio trabalhava em uma empreiteira 
contratada pela Orion. Antônio, como 
tantos outros, caiu por que não usava 
equipamento de proteção adequado para 
quem trabalha em uma altura dessas. 

O Sintraconst alerta aos trabalhadores 
que eles não devem entrar em canteiros 
de obras que ofereçam risco de morte. O 
nome deste movimento é “greve 
ambiental” e é legítimo, assegurado por 
lei. Ninguém é obrigado a trabalhar em 
locais que não ofereçam a devida 
segurança a sua integridade física. 

TRABALHADOR MORRE 
EM QUEDA EM 

OBRA DA ORION

Antônio Pereira Neto, 58, morreu ao cair do 9º andar 

LUTO
   Todos os trabalhadores de empreiteiras 
da Samarco agora têm direito a Plano de 
Saúde completo, extensivo a dependentes 
legais. A conquista veio a partir de muita 
organização dos trabalhadores, com apoio 
dos sindicatos que os representam na 
siderúrgica. 

O plano de saúde é uma conquista 
garantida na Convenção Coletiva de 
Trabalho desde o ano de 2010, mas 
muitas empresas insistem em não cumprir 
a CCT ou mesmo em tentar enganar os 
trabalhadores, oferecendo plano com co-
participação, o que muitas vezes fica 
inviável para os trabalhadores, uma vez que seus salários são baixos.

A luta por plano de saúde integral e gratuito para todos os trabalhadores 
continua e deve se intensificar com a campanha salarial que se aproxima. 

Os trabalhadores devem ficar atentos e sempre atender às convocações do 
sindicato para assembleias  e campanhas.

TRABALHADORES NA SAMARCO TÊM
PLANO DE SAÚDE GARANTIDO 

GREVE MARCA PROTESTO POR MORTE
Após a constatação da morte do companheiro 
Antônio Pereira Neto, em obra da Orion Engenharia, 
o Sindicato convocou os trabalhadores da 
construção civil em todo o município de Vila Velha e 
paramos todos os canteiros. No dia 16 de fevereiro, 
a população de Vila Velha assistiu à indignação dos 
trabalhadores diante da vida de mais um trabalhador 
ceifada por acidente de trabalho. Em passeata, 
percorremos as ruas da cidade e denunciamos as 
péssimas condições de trabalho a que a categoria 
está submetida.
E agora vai ser assim. Sempre que um companheiro 
perder a vida em acidente de trabalho, todas as 
obras do município onde acontecer o acidente vão 
parar. E nosso luto continua.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

