
Internacional da Construção e Madeira 
(ICM), e a CNTIC (confederação nacional 
dos trabalhadores da construção civil), 
junto a federações e sindicatos 

representantes de trabalhadores da construção 
já prepararam uma minuta de proposta de 
CONTRATO NACIONAL DE TRABALHO. A 
proposta é um importante passo na luta pela 
implantação de um piso salarial nacional e 
outras conquistas que podem se estender para 
todos os trabalhadores do ramo em todo o 
Brasil.
    O contrato nacional de trabalho é uma forma 
de se exercer a Justiça. Para o mesmo trabalho 
feito, a mesma remuneração. O que passar 
disso é discriminação e distorção. 

Entre as propostas do contrato nacional estão 
previstos os seguintes benefícios: piso salarial 
nacional, fim do contrato temporário, fim do 
banco de horas, fim da mão de obra informal, 
sistema “S” da construção civil; qualificação 
profissional.

O Sintraconst tem acompanhado de perto 
todas as discussões que envolvem o contrato 
nacional de trabalho. “Já é hora de os brasileiros 
se perguntarem por que um trabalhador que realiza o mesmo 
trabalho que outro recebe menos, dependendo de onde ele 
esteja trabalhando”, questiona o presidente do Sintraconst, 
compaheiro Carioca. 

Só a título de exemplo, a proposta inicial para o contrato 
nacional prevê que o piso salarial para trabalhadores não 
qualificados (serventes e ajudantes), a partir de fevereiro de 
2012 será o resultado de R$ 968,00 a serem corrigidos pelo 
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CONTRATO NACIONAL DE TRABALHO:

A HORA É AGORA

Já está na hora de iniciarmos nossa campanha salarial 2012/2014. 
Mais uma vez o sindicato vai convocar a categoria a formular 
propostas, se organizar e mostrar disposição de luta para 
garantirmos a manutenção e ampliação de nossas conquistas.
A campanha salarial é momento dos companheiros mostrarem sua 
união e capacidade de organização. E, claro, como sempre, os 
patrões já virão para a mesa de negociações querendo retirar 
direitos. Não vamos aceitar isso.
Fique atento e participe das assembleias convocadas pelo sindicato.

Maracanã em obras para a Copa de 2014

GRANDE ASSEMBLÉIA
Pauta: Definição dos termos da
gratuidade do Plano de Saúde
Dia 13 de fevereiro (2ª feira)

18 horas, no Sintraconst

VOCÊ ESTÁ CONVOCADO!

SINDICATO JÁ PREPARA A CAMPANHA SALARIAL 2012

A

INPC acumulado no período de 1º de março de 2011 a 31 de 
janeiro de 2012. Além do piso nacional outras vantagens se 
apresentam. Agora é lutar para que os trabalhadores mostrem 
sua determinação e disposição de luta para alcançar mais 
essa conquista.

“Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a 
implantação do contrato nacional pode se configurar como 
uma das maiores vitórias dos trabalhadores do ramo nos 
últimos tempos”, prevê o companheiro Carioca.
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E X P E D I E N T E

  LORENGE
Depois de conquistar a simpatia dos trabalhadores e 
do sindicato por condutas corretas, a Lorenge 
inaugura o ano de 2012 frequentando a coluna Pau na 
Gata por maus tratos aos trabalhadores. A gata tem 
adotado práticas perversas, como aplicar “balão” em 
trabalhador que não compareceu ao trabalho por 
causa de greve de motorista. Isso é, no mínimo, 
injusto. Além disso, a gata não tem respeitado os 
direitos dos trabalhadores quanto ao pagamento da 
PR e de Produção. Agora, além de levar paulada 
ainda pode ter que enfrentar uma greve para aprender a respeitar seus trabalhadores 
e voltar a adotar práticas saudáveis na relação com seus empregados.
         

  MENDES JÚNIOR
A gigante da construção civil está permitindo que empreiteiras 
subcontratadas, gatinhas manhosas, tratem seus empregados de qualquer 
jeito. Não é novidade alojamentos em péssimas condições de uso e muita 
falta de respeito em relação aos trabalhadores, principalmente os alojados. 
Vamos dar uma paulada na gatona, para ver se repercute nas gatinhas, 
assanhadas e mal educadas, a fim de que sejam repreendidas.

No final do ano de 2011 
enfrentamos sérios e 
antigos problemas. Na 
obra da Construtora G2, 
em Vila Velha, uma 
cadeirinha  suspensa 
despencou do décimo 
primeiro andar e quase 
mato o Wanderson. No 

dia seguinte mais um acidente com 
catraca, agora em um andaime suspenso 
na obra da Sá Cavalcante; e o mesmo 
acidente se repetiu no dia 30 de Dezembro, 
quando outra catraca de andaime deixou o 
cabo correr e ficou pendurada por um lado 
apenas e os trabalhadores pendurados por 
cintos de segurança, o que não aconteceu 
na G2 onde o cinto se partiu.
Além dos acidentes as questões de mau 

trato aos trabalhadores e descaso com 
nossos direitos fizeram esquentar o fim do 
ano passado e início deste ano com greves 
na Carioca Nielsen, Mendes Júnior e 
Paranasa onde os trabalhadores exigiram a 
substituição da engenheira que não os 
respeitava. E agora até na Lorenge os 
companheiros estão a fim de separar o que 
é PR e o que é Produção, o que mostra 
também que estamos  querendo avançar.
Este ano vamos lutar por um contrato 

nacional de trabalho e quem sabe unificar 
os salários da construção nacionalmente.
No início deste ano perdemos o 

COMPANHEIRO WALDEMAR LIRIO, ex 
presidente do Sintraconst, ex-diretor do PT 
e fundador da CUT nos deixou no último 
dia 20. O companheiro Waldemar deixou 
como legado, entre outras coisas, um 
espírito de luta neste sindicato que busca 
garantir liberdade para a classe 
trabalhadora. Muito obrigado companheiro 
por viver pela luta de classe e  por nos 
ensinar que nada somos quando estamos 
sós. Deus te abençoe, bravo guerreiro!
E a nossa luta continua!

ANO NOVO,
ANTIGOS PROBLEMAS

Carioca
Presidente do Sintraconst

O Sintraconst, dentro de sua política de formação, continua a realizar 
todas as segundas-feiras, no auditório do sindicato, reuniões, cursos e 
palestras sobre os mais variados assuntos. O objetivo dessas reuniões e 
encontros e passar aos trabalhadores uma capacidade visão mais 
ampliada dos problemas que cercam o seu trabalho e a sua vida. 

Todos que vierem participar das reuniões às segundas-feiras, têm 
garantidos o vale transporte e um lanche oferecidos pelo sindicato. Além 
disso também têm a garantia de que estão se preparando melhor para a 
vida e para o trabalho.

Participe, você também!

FORMAÇÃO: CONTINUAM AS REUNIÕES NO 
SINDICATO ÀS SEGUNDAS-FEIRAS

No dia 20 de janeiro deste ano perdemos o 
companheiro VALDEMAR LIRIO. Companheiro 
com história de luta na defesa dos 
trabalhadores, Valdemar foi dirigente do 
Sintraconst, da CUT e do Partido dos 
Trabalhadores. Como fundador da CUT no 
Espírito Santo, teve sua história relatada em 
livro lançado pela Central por ocasião das 
comemorações de seus 25 anos. Valdemar é 
uma dessas pessoas que passam pelo mundo 
deixando um rastro de bondade e de luta por 
uma vida melhor para todos. 
Ao companheiro de luta, de caminhada e de 
história, VALDEMAR, a nossa homenagem e a 
nossa gratidão por uma vida dedicada aos 
trabalhadores. 
Valeu, companheiro!

Companheiro Valdemar, PRESENTE!

Foi criado na Samarco o Comitê Permanente de Negociação. 
Participam deste comitê rpersentantes dos trabalhadores, do 
Sindicato, da Samarco e de empreiteiras. A missão do Comitê é 
monitorar e avaliar todas as relações de trabalho que se dão na 
empresa. 

AVANÇO IMPORTANTE NA SAMARCO



ADEMIR DUARTE LOPES
ADILSON ROSA
ADMIR ANGELO DE OLIVEIRA
AGENALDO GOMES FARIAS
AILTON ALVES DE SOUZA
AILTON DE MOURA
ALCIONE FERREIRA
ALTAMIR LOIOLA
ALVERINO LEANDRO DA CRUZ
ALVINO SEVERINO DA SILVA
AMADO BALBINO DE SOUZA
AMÉRICO GOMES FARIAS
ANTONIO ALVES DE ANDRADE
ANTONIO BARBOSA
ANTONIO BARCELOS
ANTONIO CARLOS DOO SANTOS
ANTONIO CONSTANTINO
ANTONIO DE ARAUJO
ANTONIO DE OLIVEIRA
ANTONIO FIRMINO SOBRINHO
ANTONIO FRANCISCO DIAS
ANTONIO GUIMARAES
ANTONIO LISBOA ANDRADE
ANTONIO MARIANO DOS SANTOS
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
ANTONIO ROBERTO B. JOVITA
ARECIO CECILIANO DE PAULA
ARILDO GONÇALVES
AMOIR DE PAULA
AZELIN DOS SANTOS
AZENIL DE ALMEIDA
BELMIRO ROSA DA SILVA
BENEDITO PERERIA DA SILVA
BESOMAR FELICIO
BRAZ PEREIRA DOS SANTOS
CANDIDA FRANCISCA STEIN
CARLOS AUGUSTO ALVES FRANÇA
CARLOS AUGUSTO MASTELA
CARLOS HUMBERTO G. COSTA
CARLOS ROBERTO SOARES
CLARICIO PEREIRA DE MENDONÇA
CLEMENTINO BRAVIM
DANIEL FERREIRA GOMES
DARCI DO CARMO
DAVID GILBERTO DOS SANTOS
DAVID GONÇALVES DE SOUZA
DIVARDIL YGIDIO DA SILVA
DIVINO PEREIRA DO NASCIMENTO
DORVALINA CARIZA
EDSON ALVES
EDSON PAIVA
EDUARDO DUDA
EDVALDO OLIVEIRA
ELIO DE OLIVEIRA PERERIA
ERIVALDO SILVA
EUCLIDES ESPERANDIO

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.

Informe

Jurídico
Sindicato paga

ação da CobrazilApós 12 dias de greve em 
janeiro os trabalhadores da 
Mendes Júnior, em Aracruz, 
saíram vitoriosos e podem 
comemorar conquistas. Com 
essa vitória, a região de 
Aracruz passa a ser a que 
mais avançou em todo o 
Brasil, inclusive no quesito 
salários, que supera a 
própria Convenção Coletiva 
de Trabalho. 

Além de terem abonados 
os 12 dias de greves, são 
vitórias dos trabalhadores 
nesse movimento que 
mostrou determinação e disposição de luta:

- Classificação profissional para todos os trabalhadores abrangidos pelo acordo 
específico feito com a empresa, com a promoção na carreira sendo estendida a 
todos os trabalhadores;

- Garantia de retorno da comissão de greve ao canteiro de obras;
- Adicional de 15% para operador de JLG;
- Cartão alimentação para não alojados passou de R$ 200 para R$ 300;
- Tíquete alimentação para alojados passou de R$ 450 para R$ 480.
Os trabalhadores da Mendes Júnior em Aracruz estão de parabéns após 

mostrarem que, com sua determinação e luta poderiam garantir a ampliação de seus 
direitos. Da mesma forma está de parabéns a comissão de fábrica que conduziu a 
greve junto com o sindicato, sempre buscando despertar a consciência dos 
trabalhadores sobre a necessidade de lutar por direitos e conquistas.

(assista a vídeo da greve)

Os companheiros da Carioca Nielsen 
começaram o ano monstrando 
disposição de luta. E deflagraram 
uma greve pela troca da cesta básica 
por cartão alimentação. Essa greve 
durou 8 dias e foi vitoriosa, ao final.
Além de realizarem sua greve, os 
companheiros da Carioca Nielsen 
também mostraram sua solidariedade 

GREVE VITORIOSA GARANTE CONQUISTAS 
NA MENDES JÚNIOR EM ARACRUZ

GREVE NA CARIOCA NIELSEN GARANTE TROCA DE BENEFÍCIO
o aumento no preço das passagens 
de ônibus, os trabalhadores da 
construção civil se juntaram aos 
manifestantes e engrossaram o 
movimento, cobrando do governo do 
estado uma política transparente 
que envolva todo o sistema de 
transportes e mobilidade urbana na 
Grande Vitória e no Espírito Santo.

No dia 1º de Maio, dia do trabalhador e 
de fechamento de nossa campanha 
salarial, o Sintraconst estará sorteando 2 
motos 0 km para os participantes de 
nossa última assembléia da campanha. 
Poderão ter direito ao sorteio os 
companheiros sindicalizados que tenham 
a carteirinha do sindicato.
Esse é mais um incentivo do sindicato à 
participação dos trabalhadores em 
nossas lutas coletivas. Fique esperto e 
sindicalize-se.

2 MOTOS NO DIA DO TRABALHADOR

Imagem meramente ilustrativa

Greve: união garantiu conquistas



PLANO DE SAÚDE EM NEGOCIAÇÃO COM O SINDUSCON
O Sintraconst tem buscado negociar com o Sinduscon o 

cumprimento da Convenção Coletiva, que estabelece que as 
empresas devem oferecer plano de saúde a seus empregados, 
o que não vinha sido cumprido por todas as empresas.

O sindicato tem negociado com o Sinduscon duas propostas. 
Uma diz respeito a um plano de saúde completo, com cobertura 
integral, com as empresas pagando 70% do valor do plano e os 
empregados pagando os demais 30%. Outra proposta visa à 
oferta de plano ambulatorial custeado 100% pelas empresas.

O Sindicato aguarda retorno do Sinduscon para encaminhar 
as propostas aos trabalhadores.

Mas uma coisa é certa. Sem plano de saúde não vamos ficar. 
Nesse sentido o Sintraconst já está se preparando para 
construir greves em todo o estado para defender o cumprimento 
dessa nossa conquista.

Fique atento companheiro. Quando o sindicato chamar, 
venha participar.

A Fetraconmag, nossa 
Federação, tem 
desenvolvimento uma luta 
constante e permanente em 
defesa do vale transporte 
gratuito para todos os 
trabalhadores do ramo. Essa 
proposta é incluída em pautas 
de negociações junto a todos 
os sindicato patronais com os 
quais a federação negocia.
No entanto, a luta da federação 
não se dá apenas no campo da 
negociação sindical. 
Recentemente o companheiro 
Aécio Leite (foto), presidente da 
Federação, esteve em Brasília 
mais uma vez, na defesa da 
aprovação de um projeto de lei 
que garanta esse direito a todos 
os trabalhadores.
Essa e outras lutas são 
constantemente levadas a cabo 
por nossa federação, que 
também participa ativamente de 
todas as negociações do 
Sintraconst e dos demais 
sindicatos filiados.

FETRACONMAG NA
 LUTA POR VALE 

TRANSPORTE GRATUITO

TRABALHADOR QUASE PERDE A
VIDA EM ACIDENTE DE TRABALHO

   No dia 29 de dezembro 
de 2011, o trabalhador 
Wanderson Pereira da 
Silva, 24 anos, quase teve 
um encontro com a morte. 
Wanderson trabalhava em 
uma obra da Construtora 
G2, na Praia da Costa, 
pendurado em um 
balancinho de catraca que 
estava com problemas. Ele 
diz que percebeu algum tipo 
de problema, mas confiou 
no equipamento. Quando 
estava no 11º andar da 
obra, a corda do cinto trava 
quedas arrebentou. Na 
tentativa de sobreviver, 
Wanderson caiu do 11º 
andar se segurando 
desesperadamente nos cabos de aço, o que lhe arrancou pedaços das mãos. Ao chegar 
ao solo, teve fraturas expostas nas duas pernas e uma lesão na coluna. E ele considera 
essas sequelas um milagre, já que poderia ter morrido ali. A mesma sorte não teve seu 
pai, que ao cair do 6º andar de uma obra, em 2006, teve a vida ceifada aos 50 anos de 
idade.

Wanderson agora convive com a recuperação lenta e com fortes dores, 
principalmente na coluna, onde teve dois pinos implantados. Também não pode pisar o 
chão, o que o faz dependente de parentes para todas as atividades.

O caso de Wanderson é um entre muitos outros. Felizmente ele sobreviveu a esse 
terrível acidente.

Mas o sindicato sempre alerta. Trabalhador nenhum deve se sentir obrigado a usar 
um equipamento do qual desconfie que não seja seguro. A exposição a riscos, embora 
seja inerente ao trabalho, não pode, de forma alguma, significar se expor a perder a vida 
ou a capacidade de trabalhar. Os trabalhadores podem se recusar a trabalhar em locais 
ou situações que impliquem risco de vida ou de acidentes sérios. O nome disso é GREVE 
AMBIENTAL, um conceito que precisar ainda ser muito discutido e praticado.

Wanderson agora precisa ter garantidos os seus direitos. O Sintraconst, através de 
sua diretoria tem procurado dar todo apoio ao companheiro, que agora necessita da ajuda 
e esforço de sua mãe e sua irmã para tudo.

E mais uma vez fica a reflexão sempre necessária: será que esse acidente poderia 
ter sido evitado? E mais uma vez vamos levar para nossa campanha salarial a 
preocupação com a saúde e segurança no meio ambiente de trabalho.

Wanderson caiu do 11º andar de uma obra em Vila Velha


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

