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SINTRACONST/ES REALIZA SEMINÁRIO SOBRE CONVENÇÃO COLETIVA

TRABALHADORES DA MRV PARTICIPAM DO PROJETO OBRA SEGURA E SAUDÁVEL

O Sintraconst/ES realizou no dia 17 de maio um seminário para todos os 
trabalhadores da área administrativa.
O seminário teve como objetivo esclarecer as novas propostas que foram 
aceitas na Convenção Coletiva 2013/2014. 
Aproximadamente 80 trabalhadores participaram do seminário, onde foi 
esclarecido dúvidas em relação a alimentação, reajuste salarial e plano de 
saúde.
O evento aconteceu no auditório do Sintraconst/ES.

Operários da MRV Engenharia e LTDA participaram no mês de maio do 
Programa Obra Segura e Saudável. A palestra teve como objetivo alertar a 
todos sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho.
Foram 8 oito horas de palestras ministrada pela equipe da Secretaria de 
Formação do Sintraconst/ES. Acidentes de trabalho, doenças de trabalho e 
ou ocupacional, doenças sociais e programas de condições e meio ambiente 
de trabalho na industria da construção civil. Vale lembrar que este programa 
terá continuidade com todos os trabalhadores nas obras MRV.

SINTRACONST/ES PARTICIPA DE SEMINÁRIO SOBRE CONDIÇÕES E ACIDENTES DE TRABALHO
Na semana do dia 14 a 17 de maio representantes do Sintraconst/ES participaram de 
um seminário realizado no auditório da UFMG, em Belo Horizonte. O evento teve 
como objetivo falar sobre as condições e acidentes de trabalho.O objetivo do 
seminário foi debater a respeito do grande número de acidentes, que a cada dia vem 
crescendo, além das condições precárias nas obras em todo país. Um dos temas 
abordados e que foi muito importante no seminário foi o trabalho análoga ao escravo, 
ou seja, quando trabalhadores vivem em condições subumanas e trabalhos 
forçados. 

TIRE SUAS DÚVIDAS EM RELAÇÃO A CLÁUSULA DA ALIMENTAÇÃO DA CCT
Tem sido noticiado que alguns empregadores estão alterando a forma de oferece a 
alimentação, migrando para fornecer alimentação pronta para consumo. Contudo 
isso é proibido pela CCT, a qual somente poderá ser alterada com a aprovação  de 
todos os trabalhadores, especificando os motivos, informando ainda ao Sindicato 
que todos os trabalhadores optaram por essa alteração.
Outra informação importante: Caso a empresa disponibilize a cesta de alimentação 
ao trabalhador, a partir de agora, a cesta terá que ser baseada no valor estipulado 
pelo sindicato, porém, se a cesta for menor que R$200,00, a empresa terá que pagar 
a diferença ao seu trabalhador. Na próxima edição iremos divulgar o valor da cesta 
básica que as empresas têm que fornecer aos seus trabalhadores.

Trabalhadores participando do Seminário da CCT

Palestra do Projeto Obra Segura e Saudável

Seminário em BH sobre Condições e Acidentes de Trabalho



Bem companheirada, 
este ano terminamos a 
campanha salarial sem 
greve, 9,5% de reajuste 
salarial, R$200,00 de 
cartão alimentação e 
R$70,00 de assiduidade, 
alem de acertar o plano 

de saúde e fazer com que as 
empresas devolvam a diferença da 
alimentação para R$200,00, Se a 
cesta custa R$140,00, a empresa 
deve um cartão de R$60,00 a cada 
trabalhador e não pode descontar 
falta neste beneficio. Só pode 
descontar na assiduidade, que é 
r$70,00, até duas faltas desconta 
R$35,00,  mais de duas zera, 
lembrando que atestado não é falta. E 
tem a garantia de oficial pleno, todo 
trabalhador com mais de dois anos de 
profissão. Podia ser melhor? Talvez, 
mas podíamos entrar em greve, 
pagar dias e fechar o acordo na 
justiça de novo até com menos, seria 
arriscar sem ter certeza da vitória. 
Resta agora fazer cumprir o acordo 
em todas as empresas e dar os 
parabéns para o povo da Samarco e 
da VII I  usina que br igaram e 
conseguiram avançar, infelizmente 
estamos tendo muitos companheiros 
furando as greves e não dá para 
contar a não ser em emergências, 
onde o sindicato tem que ficar 
cercando peão, daí vem as brigas e 
perde toda a categoria, obrigado a 
companheirada que fez movimentos 
nas obras e ajudou nas conquistas, 
vocês são o ouro da categoria.

Mês de Junho tem plenária da 
construção pesada, onde faremos a 
pau ta  para   negoc ia r  com o 
Sindicopes, esperamos que a 
companheirada da pesada siga o 
exemplo da civil e montagem e 
venham para a luta.

Afinal, sem lutas, não há vitórias.

Carioca

PAU NA GATA PAU NA GATA 
Fim da Campanha Salarial, começo 

das cobranças! E a construção pesada? CARIOCA
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SUBSEDE DE ARACRUZ ESTÁ DE CARA NOVA

A "gatinha" Carioca mantém trabalhadores análoga ao 
escravo

A empreiteira Carioca do estaleiro da Jurong que fica 
localizado na Barra do Sahy, em Aracruz, esta mantendo 
seus trabalhadores em condições subumanas. Os 
companheiros estão trabalhando 13 horas, sem direito a hora 
extra e a troca de turno.

Outro fato que também está acontecendo é que os trabalhadores não têm 
transportes, precisando ir para a pista para pegar o ônibus comum

.Vale lembrar que o Ministério Público já está sabendo do que está 
acontecendo nessa gatinha!!

N e s t e  a n o  d e  2 0 1 3  o 
Sintraconst/ES conseguiu um 
g r a n d e  a v a n ç o  p a r a  o s 
trabalhadores e funcionários de 
Aracruz. Desde o mês de maio, 
estamos atendendo na nossa nova 
subsede que fica localizada, na Rua 
Edmar Coelho Gobbi, nº 14, no 
bairro Jequitiba - Aracruz.
Queremos agradecer ao nosso 
Secretario de Finanças, José 
Malaquias de Queiroz, que contribuiu para que a nossa subsede fosse 
comprada e reformada para melhor atender os nossos trabalhadores.
Lembramos que o horário de funcionamento continua o mesmo, das 8 
horas da manhã às 5 horas da tarde.Queremos lembrar que toda terça 
e sexta-feira temos advogados de plantão para tirar todas as dúvidas 
dos trabalhadores.Venham conhecer nossa nova casa. Você faz parte 
dessa conquista!

É DADA A LARGADA PARA O XXIII CAMPEONATO DOS OPERÁRIOS
No dia 25 de maio, no Sesi de Araçás teve a abertura oficial do XXIII 
Campeonato Operários da Construção. As chaves já foram montadas e 
no dia da abertura foi feito o sorteio entre as chaves para decidir os 
próximos jogos.
E o campeonato começou animado. Os times começaram com força 
total. No dia da abertura teve sorteio para que duas equipes se 
enfrentassem e elas deram um show.
A equipe do Adria ganhou de 3 a 1 contra a equipe do Andrade Valadares, 
já a equipe da M&J goleou a equipe do Serrabetume por 10 a 1.
A tabela do Campeonato e as demais atualizações dos jogos estarão no 
nosso site: www.sintraconst-es.com.br

Nova Subsede em Aracruz

Torcedores e Jogadores na abertura do XXIII Campeonato



CONFIRAM COMO FICOU CADA CHAVE
CHAVE A CHAVE B

1 - ADRIA 1 - MEMPRA

2 - R.O CAVALCANTE 2 - HIDRO ENGENHARIA

3 - EDIFICAR 3 - SANTOS NEVES

4 - NIPLAN/SMI 4 - ADRIEL SERVIÇOS

5 - JK PINTURAS 5 - BELA VITORIA

6 - ANDRADE VALADARES 6 - CANAL

CHAVE C CHAVE D

1 - MORAR 1 - TOREZANI

2 - SANTA PAULA 2 - TOLENTINO

3 - M&J 3 - SP. EMPREEND.

4 - ARGO CONST. 4 - JD INSTALAÇÕES

5 - SAMON 5 - MRV

6 - SERRABETUME 6 - PAULO GALO

ERRATAERRATA
Informamos que na edição 102 do Jornal Operários da Contrução

as tabelas des salários vieram com os valores errados. Segue abaixo 
a tabela com os salários certos.

PISO SALARIAL DA CONSTRUÇÃO 

FUNÇÃO SALÁRIO HORA ($)   SALÁRIO MÊS

Auxiliar de Obra 3,44 756,80

Mensageiro 3,44 756,80

Auxiliar de Escritório 3,44 756,80

Vigia 3,44 756,80

Ajudante Prático 3,96 871,20

Oficial 4,69 1.031,80

Oficial Pleno 5,52 1.214,20

Oficial Polivalente 6,08 1.337,60

Encarregado 6,54 1.438,80

CONFIRAM COMO FICOU CADA CHAVE



Informe
JurídicoJurídico

Atenção Trabalhadores da Nova América Construtora
Processo: 482.2010.003

Aos reclamantes citados abaixo, entrar em contato com o
departamento financeiro do Sintraconst/ES para agendar seus

direitos trabalhistas relativo a PR. Ligar para o número 2125-4864
e informar o número do processo.

Adeilton Santos do Vale - Divino Bibiano da Silva- Elias Vieira
Welington Souza Falcão - Jonas Magalhães Tomaz - Willian Bibiano da Silva

Processo: 541.2010.001SINTRACONST X MDM ARQUITETURA

Os listados abaixo entrar em contato com o Departamento
Financeiro. Ligar para o 2125-4864 e falar com Sabrina ou Marinete.

Jose Carlos Nunes Gonçalves - Natanael Neres - Marcos Ramos do Nascimento
Ana Claúdia Brandão - Jose Luiz dos Santos - Eli Suisso - Manoel Alberto Ermindio

Midian de Oliveira

Os listados abaixo entrar em contato com o Departamento
Jurídico do Sintraconst/ES. Ligar para o 2125-4871

 ou 2125-4872 e falar com Thiago ou Débora.
Processo: 0136500.63.2008.5.17.0012

SINTRACONST X ASSOC. DOS CONDOMÍNIOS 
NAS FRAÇÕES IDEIAIS DE TERRENOS E NAS UNIDADES
EM CONSTRUÇÃO DO ED. RESIDENCIAL CASAGRANDE

Antonio Alves de Morais - Gilenildo de J. Nascimento - Ismael Laert Dias 
Jailton Macedo Santos - Joubert Pereira - Junio Pires Bonifacio
nervaldo Nascimento dos Santos - Marcos Antônio de França 

José de Deus Silva Santos - Marcos Souza dos Santos - Renato Lopes
Wellington Rodrigues Souza

Atenção trabalhador Sebastião Mendes Fagundes - Favor
comparecer no Departamento Jurídico do Sintraconst/ES para

informação do seu processo Trabalhista.
Processo: 11.2004.007.17.00-3
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