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Os trabalhadores da 
c o n s t r u ç ã o  c i v i l  e  
montagem deram o 
p o n t a p é  i n c i a l  n a  
campanha salarial 2013. 
Após a realização de 
uma  p lená r i a  pa ra  
l e v a n t a m e n t o  d e  
opiniões e sugestões, 
u m a  a s s e m b l e i a  
realizada no dia 4 de 
fevereiro aprovou a 
pauta de reivindicações 
para a campanha.

Neste ano a campanha 
salarial diz respeito 
apenas às cláusulas 
econômicas de nossa 
Convenção Coletiva de 
Trabalho. Por isso é 
p r e c i s o  m a i o r  
m o b i l i z a ç ã o  d o s  
trabalhadores e maior 
empenho em nossa 
organização. Precsamos garantir a reposição dos índices de inflação e também ganho real. Nossos patrões 
estão entre os que mais lucram no Espírito Santo e, por isso, nós merecemos ser valorizados. 

Companheiro, fique atento. A qualquer momento o sindicato vai chamar você para participar de 
assembleias e mobilizações. Vamos mais uma vez realizar uma campanha salarial vitoriosa.

TRABALHADORES DEFINEM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
PARA CAMPANHA SALARIAL 2013

Assembleia aprova pauta de reivindicações para a campanha salarial 2013

o que
NÓS
querEMOS

Reajuste salarial de 10%
Tíquete alimentação de $ 300,00 
+ R$ 200,00 de assiduidade
Plano Odontológico gratuito
Vale transporte gratuito
Legalização da Produção no 
contracheque
Hora extra paga a 100% (Segunda a sexta) 
e 150% (sábados, domingos e feriados)

Obs: na área industrial, a reivindicação para o tíquete alimentação é de R$ 970,00
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PAU NA GATA PAU NA GATA 

Atenção trabalhadores da empresa Pelicano: verifiquem o que ficou decidido no acordo coletivo de 
trabalho:

DA ABRANGÊNCIA: Abrange todos os trabalhadores que prestam serviços na área industrial e suas 
terceirizadas, e vigerá a partir de 02 de janeiro de 2013, ou seja, todos os benefícios serão pagos retroativos 
a referida data.
ADICIONAL DAS ÁREAS INDUSTRIAIS: Os empregados classificados como oficial enquanto 
estiverem exercendo função nas áreas industriais, receberão um adicional equivalente a diferença entre o 
piso correspondente de sua categoria e a de oficial pleno. Este adicional será identificado na sua 
remuneração como adicional em área industrial e não será incorporado ao seu salário quando de seu 
egresso.
DO REAJUSTE  SALARIAL: Será concedido o reajuste de 14% (quatorze por cento) nos salários dos 
empregados, a incidir sobre os salários praticados no ano de 2011.
DA ALIMENTAÇÃO: A empresa vai fornecer um almoço para todos os trabalhadores, vai fornecer 
também mensalmente, inclusive aos alojados, um cartão alimentação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais).
CARTÃO AJUDA DE CUSTO PARA OS ALOJADOS: Será fornecido benefício alimentação no valor 
de R$ 570,00 para quem reside em alojamento.
DAS FOLGAS PERIÓDICAS: Será disponibilizadas a cada 15(quinze) dias, ônibus, com lotação 
mínima de 40 pessoas, para os trabalhadores que moram na Grande Vitória/ES, saindo da obra as sextas-
feiras após o expediente de trabalho, retornando as segundas-feiras, devendo estar na obra no inicio do 
expediente.
DA FOLGA APÓS PAGAMENTO SALÁRIO: Fica acordado que toda primeira sexta-feira após o dia 
do pagamento do salário mensal, os trabalhadores serão liberados após o almoço.
DAS HORAS EXTRAS: Os empregados serão remunerados pelas horas extras trabalhadas da seguinte 
forma:
a) De segunda-feira a sexta-feira - acréscimo de 75% sobre as 02 (duas) primeiras horas sobre a hora 
normal;
b) De segunda-feira a sexta-feira - acréscimo de 100% a partir da 03 (terceira) hora sobre a hora normal;
c) Sábad0 - acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal;
d) Domingo e feriado - 150% de acréscimo sobre o valor da hora normal;
PLANO DE SAÚDE: A empresa vai contratar o plano de saúde para todos os seus empregados e 
dependentes legais, subsidiados em 100% pelas empresas;
CLASSIFICAÇÃO: Os trabalhadores que estiverem exercendo a função a mais de 3 meses terão direito a 
classificação profissional;
PLANO ODONTOLÓGICO: A empresa vai fornecer plano odontológico da operadora BELODENTE a 
todos os trabalhadores e seus dependentes;
DA TAXA ASSISTENCIAL MENSAL: Fica estabelecido que o valor da taxa assistencial mensal será de 
1% (um por cento) do salário dos empregados.
OBS: No mês de junho a taxa assistencial será de 2% (dois por cento) do salário dos empregados;
DA PENALIDADE: Em caso de descumprimento do presente acordo, sujeitará ao infrator a penalidade 
no valor de R$20,00 (vinte reais) por dia por trabalhador envolvido, em favor da parte contrária.
DISPOSIÇÃO FINAL: Fica acordado entre a comissão de negociação dos trabalhadores, Sintraconst e 
empresa que pelos motivos discutidos e relatados neste acordo, não serão motivos de paralisação por um 
período de 12 meses a contar da data de sua assinatura.

CAMPANHA SALARIAL...
DE NOVO?

Nesse mês de janeiro a empresa Lorenge merece o Pau na Gata. Dois 
trabalhadores se acidentaram em uma obra da Lorenge situada em 
Vila Velha (Village Itaparica) por displicência da empresa que não 
oferecia equipamentos de segurança para os trabalhadores e também não 
tinha na obra um Técnico de Segurança para poder ajudar os trabalhadores. 
Uma total falta de respeito
O SAMU socorreu os dois funcionários que foram levados para o hospital. Até então 
não temos uma posição real da situação dos trabalhadores, mas vamos ficar de olho.]

SINTRACONST/ES CONSEGUE MAIS UMA VITÓRIA PARA
OS TRABALHADORES DA EMPRESA PELICANO

Lorenge

Os trabalhadores da gata Jades Revestimentos, empreiteira da Cyrella, estão sem 
pagamento desde o ano passado. A gata alega que o dinheiro do pagamento foi 
roubado. Isso não é justificativa. Até o fechamento do nosso jornal o pagamento 
não tinha saído. Por isso lá vai a paulada nessa gata.

Jades Revestimentos

Bem 
companheiros, parece 
que o ano ainda não 
acabou, tamanhas as 
lutas do ano passado. 
Mas, a cada ano 
temos uma nova luta.

No ano passado, 
tivemos 14% de 
reajuste, que já faz 
parte do passado.

 Para este ano, o 
sindicato começou mais cedo, e as 
negociações começam no dia 24 de 
fevereiro. Mas a nossa data base 
continua sendo 1º de maio.

Tivemos uma plenária no Sábado 
(02/02) e assembléia de aprovação da 
pauta e tirada  da comissão de 
negociação na segunda-feira, dia 4 
de fevereiro.

A pauta aprovada tem 6 itens;
- Reajuste de 15%, a partir de 1 

de Maio,
- Cartão alimentação de 

R$300,00.
- Assiduidade de R$200,00
- Vale transporte gratuito,
- Plano odontológico gratuito,
- E a produção no contra 

cheque,.

Temos poucos itens na pauta, 
mas, todos são importantes para a 
categoria, que vem se 
profissionalizando a cada dia e 
precisa ser valorizada. O sindicato 
acredita na força da companheirada 
para mais esta empreitada.Quem não 
acredita, é só imaginar se acreditava 
há seis anos, teríamos plano de 
saúde, PR entre outras coisas.

Vamos à luta companheirada!
Que maravilha o desfile das 

escolas de samba em vitória, 
Parabéns às escolas.

Nossos sentimentos aos 
familiares da garotada que morreu 
em Santa Maria (RS)

E a nossa luta continua!



InformeJURÍDICOJURÍDICO
Favor entrar em contato com o 
departamento financeiro no telefone 
2125-4864 para agendar seus 
direitos trabalhista.

Processo nº 164.2007.0010
Sintraconst x Irmãos Passaúra

FRANKLIN DA COSTA SEVERO
GABIREL CORREA PEREIRA
GEILSON DIAS VIANA
GERLANIO DUARTE DA SILVA
GILMAR DE PAULA LIRIO
GIVALDO SOARES DOS SANTOS
ILSON COLLEM FERREIRA MARTI
IVANILSON NERES SANTANA
NILCERIO ROCHA CRUZ
OSWALDO TAVARES FILHO
PAULO ALEXANDRE DA SILVA
PAULO FERREIRA DE SOUZA
PAULO ROGERIO STRICKERM.
PEDRO PAULO DA SILVA
RANOR ALMEIDA VIEIRA
REI JORGE ULBRICH
REINALDO RODRIGUES LOPES
RICARDO FRANCISCO DA CRUZ
RONALDO DE SOUZA 
NASCIMENTO
RONIELI DO CARMO ROS DO S.
RONIVALDO ROSA DOS SANTOS
ROSALVO GAMA DE OLIVEIRA
SINVAL RAMOS DA CRUZ
ULISSIS FLORENCIO COSTA
VALTEMIR FERREIRA GOMES
WALEXON VIEIRA HOFFMAN
WELLINGTON DE SOUZA LIMA
ZENILDO PATROCINIO FREIRE J.

ATENÇÃO TRABALHADORES 
DA EMPRESA IRMÃOS PASSAÚRA

 EVANDRO BATISTA
EVANILDO DOS SANTOS
EVALDO VENANCIO DA SILVA
EVERALDO CANDIO DA SILVA
EVERALDO DE JESUS
FABIO HENRIQUE DA SILVA
FRANCISCO C. DO NASCIMENTO
GABRIEL M. DEL VALLE MATANO
GELSON FRANCISCO DE ANDRADE
GENERCI BATISTA GOUVEIA
GENEROSO M. DOS SANTOS
GENUINO SOEIRO DA SILVA
GERALDO CORREIA LEOPOLDO
GERALDO G. DE OLIVEIRA
GERALDO MAGELA MUNIZ
GERISVNALDO R. DA FONSECA
GERVAL FIGUEIREDO TORRES
GETULIO JOSE FEDEREIRA
GLEVARISTO DOS SANTOS
GILBERTO SOARES DOS SANTOS
GILDECI RODRIGUES
GILDO SILVA ROCHA
GILMAR DE JESUS
GILMAR DOS SANTOS
HELIO FERREIRA DE JESUS
HILDO CARLOS TEOTONIO
ISAIAS FERNANDES BARRETO
ISAIAS SANTOS NASCIMENTO
ISAIAS VIEIRA
IVAN ROCHA DE SOUZA
IVO GUARINO DE SOUZA
IVODIO PEDRO DOS SANTOS
ISAAC DE OLIVEIRA
IZAULINO RODRIGUES VIEIRA
JACI R. LOPES DA SILVA
JAILSON ALVES DE CERQUEIRA
JAIR ROSA DA SILVA
JANILDO SOARES DE OLIVEIRA
JARLEI PEREIRA DA CUNHA
JELSON LOURENÇO
JERR CARLOS RODRIGUES
JOACIR COSTA ROCIO
JOÃO AVELINO DA SILVA
JOÃO BARBOSA DA CRUZ
JOÃO BATISTA CARVALHO
JOÃO BOMFIM DE OLIVEIRA
JOÃO DE JESUS SOARES
JOÃO EVANGELISTA
JOÃO FURTADO GOMES
JOÃO JOSÉ CELESTINO

ATENÇÃO TRABALHADORES 
DA EMPRESA CIMA

Atenção trabalhador
da RC Construtora

JENNIFER MARY MENDES DE 
OLIVEIRA contratada pela 

empresa Mega Service Ltda, e 
prestou serviço na Casa de 

Custódia de Viana como Auxiliar 
de Escritório. Favor entrar em 

contato no telefone 2125-4871 ou 
2125-4872.

PROCURA-SE

Processo nº. 950.2003.007
JOSÉ LUIZ PIRES favor entrar em 
contato nos telefones 2125-4867 
falar com Sabrina ou no telefone 
2125-4872 e falar com Débora.

ATENÇÃO JONAS FELIX TEREZA 
DA CONSTRUTORA MATTOS:

Processo 334.2008.008 
Favor entrar em contato com o 

Departamento Financeiro no número 2125-
4867 e falar com Sabrina ou no Setor 

Jurídico 2125-4872 e falar com Débora.

ATENÇÃO TRABLHADORES
DA EMPRESA TRACOMAL

Processo: 0070400.20.2003.5.17.007

Os listados abaixo favor entrar em contato 
com o departamento jurídico do 

Sintraconst/ES nos telefones 2125-4871 ou 
2125-4872

ADRIANO CAUS
ARLINDO AGNALDO DA SILVA
DEJAIR DA SILVA ESTEVÃO
ELIZEU DOS SANTOS MARTINS
HELIANA JAHUD JUNGER
JAIR SEVERIANO OLIVEIRA
JOÃO BATISTA FRANCISCO
JOSE HENRIQUE COMPER
NILSON RAMOS
PAULO HENRIQUE VIANA
VALZENIR DOS REIS

Atenção trabalhador
da CONENGE

Os trabalhadores listados abaixo devem entrar em contato com o Departamento financeiro 
no número 2125-4864 para agendar o recebimento dos direitos trabalhistas do processo nº. 
0051000.87.2007.5.17.0004

ENIVALDO DA CONCEIÇÃO GOMES
FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA
ADENILDO FRANCISCO PAIS DA SILVA



ZÉ GERALDO SERÁ ATRAÇÃO NA FESTA DA CATEGORIA EM 2013
O cantor Zé Geraldo, autor da 

clássica música «Cidadão», será a grande 
atração da Festa da categoria em outubro 
de 2013. Os contato com o músico já 
foram feitos e está tudo certo para que ele 
venha prestigiar nossa festa.

Trazer uma atração como Zé Geraldo 
para a Festa da Categoria sempre foi 
intenção da diretoria do Sintraconst, que 
esse ano conseguiu viabilizar e vai dar 
esse presente para a categoria.

Zé Geraldo tem em seu currículo uma 
carreira militante, voltada para a defesa 
de boas causas e sempre engajada na 
luta por um mundo melhor.

Vale lembrar que, devido a essa 
atração, a Festa da Categoria será 
apenas para associados e seus 
familiares. Se você trabalha na 
construção civil e montagem e ainda não 
é filiado ao Sintraconst, filie-se. Além de 
ter um sindicato que luta por seus direitos, 
você também poderá assistir ao vivo e de 
graça ao show de Zé Geraldo na Feta da 
Categoria.

No dia 06 de março, a CUT e outras 
centrais sindicais (CGTB, CTB, Força 
Sindical, NCST e UGT), unidas a 
diversos movimentos sociais, realizam 
uma grande marcha a Brasília. É 
intenção da Marcha cobrar do governo 
Dilma desenvolvimento com valorização 
do trabalho. 
Estarão e pauta nas reivindicações a 
serem apresentadas ao governo temas 
importantes para o povo brasileiro, como 
a destinação de 10% do PIB para a 
educação, bem como 10% para a saúde. 
O fim do fator previdenciário também 
estará no foco das discussões como 
indispensável para se fazer justiça 
social. 
Além desses pontos, as centrais e 
movimentos sociais levam ainda para as 
ruas em Brasília aspectos como a 
contrapartida social de empresas que 
recebem benefícios públicos, a redução da jornada de 
trabalho sem redução de salários, a ratificação das 
convenções 151 e 158, que tratam do direito de 
negociação para os servidores públicos e do fim da 
demissão imotivada.
A ideia das centrais é realizar um grande ato e lotar 
Brasília de manifestantes de todas as partes do Brasil, a 
fim de que os trabalhadores sejam protagonistas na 
construção de propostas para que o governo se volte 
cada vez mais para os interesses da população 
brasileira.

CUT E OUTRAS CENTRAIS REALIZAM MARCHA A BRASÍLIA PARA
 COBRAR DESENVOLVIMENTO COM VALORIZAÇÃO DO TRABALHO

Mais uma vez as centrais e movimentos sociais querem lotar a capital federal

COMUNICADO PR
O Sintraconst/ES comunica que a partir desse ano, em 
todos os acordos relacionados à Participação nos 
Resultados (PR) as empresas deverão solicitar junto 
ao sindicato a indicação de um representante, assim 
como o endereço de suas respectivas obras e os 
horários para que as assembleias possam ser 
realizadas para indicação dos novos representantes.
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