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30 DE AGOSTO - DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO
As centrais sindicais e os movimentos sociais de 
todo o Brasil se preparam para mais um dia de 
mobilização e paralisção em todo o país. No dia 30 
de agosto, mais uma vez estaremos nas ruas 
mobilizando os trabalhadores e a sociedade, 
priorizando a luta pelo fim do fator previdenciário, 
redução da jornada de trabalho para 40horas 
semanais e combate ao Projeto de Lei 4330, da 
terceirização.
Na avaliação das centrais, a conjuntura é favorável 
à manifestação, que dá continuidade aos 
protestos, passeatas e greves realizadas no 11 de 
julho, e potencializa a cobrança da pauta da classe trabalhadora. A agenda de reivindicações inclui ainda a luta pelos 
10% do PIB para a Educação; 10% do Orçamento da União para a Saúde; transporte público e de 
qualidade/mobilidade urbana; valorização das aposentadorias; reforma agrária e suspensão dos leilões de petróleo.
No Espírito Santo, a paralisação do dia 11 de julho passado foi um exemplo de mobilização para todo o país. Os 
capixabas se organizaram e paralisaram toda a Grande Vitória, em uma greve geral jamais vista em nosso estado. Da 
mesma forma, no dia 6 de agosto fomos às ruas e protestamos contra o PL 4330, que amplia a privatização no país.
Por isso, no dia 30 de agosto, novamente estaremos nas ruas, levando nosso protesto e as bandeiras de luta da classe 
trabalhadora. A concentração para o evento será a partir das 11 horas, em frente à Federação das Indústrias do Espírito 
Santo.

VOTAÇÃO DO PL 4330, DA TERCEIRIZAÇÃO, É ADIADA PARA SETEMBRO
O Projeto de Lei 4330, que dificulta ainda mais a vida dos 
trabalhadores terceirizados e amplia a terceirização para 
todos os níveis de atividade, teve a votação adiada para o 
dia 3 de setembro.  O projeto, de autoria de Sandro Mabel 
(PMDB-GO), está na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania da Câmara dos Deputados e seria votado no dia 
14 de agosto por pressão de empresários e parlamentares 
ligados ao empresariado que são favoráveis à aprovação 
da lei.
Segundo o presidente da CUT Nacional, Vagner Freitas, o 
adiamento vai servir como estratégia para melhorar o texto, 
tendo em vista que a sua aprovação NÃO representa a 
vontade dos trabalhadores brasileiros. "Do ponto de vista 
da opinião pública, esse projeto é muito ruim para a imagem do Congresso Nacional. Nossa proposta é  
melhorar o texto, dando garantias aos trabalhadores, ou conseguir o seu arquivamento e início de uma 
nova rodada de conversas”, disse Vagner Freitas. Para saber mais sobre a PL 4330, acesse nosso site: 
www.sintraconst-es.com.br.

DIGA NÃO À TERCEIRIZAÇÃO SEM LIMITE



A data base, ou dia de 
reajustar os salários e a 
convenção coletiva de 
trabalho da construção 
pesada, é dia 1º de 
setembro. Fizemos as 
plenárias, preparamos a 
pauta de reivindicações, 
tiramos a comissão de 
n e g o c i a ç ã o  e  
entregamos a pauta. O 

mês de agosto está indo embora e só nos 
chamaram para negociar no dia 19 para 
começar a negociação no dia 26. Dessa forma 
estamos chamando os companheiros da 
construção pesada, para se prepararem: UMA 
GREVE  PROVAVELMENTE ESTÁ POR 
VIR!
Ano passado, durante a mesma campanha, 
as negociações começaram já no fim de 
setembro, embolando o fim das negociações 
com o final do ano, 13º salário, férias de fim de 
ano, tudo embolou e ainda tivemos que ir para 
o Tribunal Regional do Trabalho. Pedimos aos 
companheiros que se preparem, encham 
suas latas, que a situação está preocupante. 
Afinal, além dos salários temos muitas coisas 
pendentes, como PR, adicional de horas 
extras, alimentação, plano de saúde, jornada 
de trabalho, enquadramento de funções, entre 
outras.
Precisamos que toda a categoria participe. 
Não podemos viver a mesma vergonha do ano 
passado, onde os companheiros deflagraram 
a greve e só iam embora quando o piquete 
passava e muitos ainda voltavam ao trabalho, 
numa vergonhosa puxação de saco. Não que 
a greve seja obrigatória, mas se as 
assembleias determinam, a obrigação é que 
TODOS façam greve.
Tivemos bons exemplos, onde em algumas 
empresas ,  como na  Pe l i cano ,  os  
trabalhadores estavam mais dispostos e 
tiveram salários e ganhos melhores que os 
que furaram a greve. Que sirva de exemplo a 
todos.
Cuidado com o PL 4330, projeto de lei da 
terceirização, , pode acabar com nossos 
direitos, você lembra do dia 11 de julho? Greve 
geral, você ficou em casa? E agora? Dia 30 de 
agosto tem mais mobilização, VEM PRA RUA! 
Do Mabel, nem a rosquinha.    

Carioca

PAU NA GATA PAU NA GATA 
CONSTRUÇÃO PESADA...

A Construtora Épura tem que 
melhorar a atenção com seus 
trabalhadores, ler um pouco mais 
e fazer mais cursos sobre 
Segurança no Trabalho. Acorda 
Épura!!! A gata está colocando a 
vida de seus trabalhadores em 
risco, deixando de utilizar os 
meios de seguranças corretos. 
V i s i t e m  n o s s o  s i t e  
www.sintraconst-es.com.br e 
saibam mais sobre a Lei do Balancim, e caso esteja acontecendo essa 
situação com você ou com algum companheiro, DENUNCIE!

ÉPURA

Queremos convidar todas as mulheres da construção civil e 
montagem para participar de uma reunião que vai acontecer 
no dia 28 de setembro, às 9h30min no auditório do 
Sintraconst/ES para tratar sobre a formação do Coletivo de 
Mulheres.
Para quem não sabe, o coletivo tem como objetivo discutir 
sobre política e sobre a importância das mulheres na 
construção civil.
Quem quiser participar pode mandar e-mail para 
sintraconstes@gmail.com, com nome completo, telefone e 
empresa na qual trabalha.
Sua presença é muito importante para todos nós! Contamos 
com todas vocês!

ATENÇÃO TODAS AS MULHERES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGEM

O jornal Operário da Construção é uma publicação da Secretaria 
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E X P E D I E N T E

Presidente do Sintraconst

DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL - EDUCAÇÃO PARA A VIDA 
No dia 17 de agosto aconteceu no Sesi de Jardim da Penha, o Dia nacional da 
Construção Social. O evento contou com a participação de aproximadamente 
3.000 trabalhadores. Quem esteve presente pode participar de sorteios, tirar 
dúvidas jurídicas, tirar carteira de identidade, CPF e dúvidas em relação à saúde. 
Durante todo o evento foram distribuídos, pipoca, cachorro-quente, refrigerante, 
algodão doce e depois um almoço. As crianças também puderam se divertir, com 
brincadeiras, pula pula, pintura no rosto, entre outros.

CONFIRAM AS FOTOS

Secretário Geral do Sintraconst com 
a equipe do Sintraconst/ES

Equipe do Sintraconst/ES com
 Assessora da Ilha Azul

Presidente do Sintraconst/ES
 desejando boas vindas aos participantes

A equipe de Saúde também 
presente no evento
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JurídicoJurídico

ATENÇÃO TRABALHADORES ABAIXO QUE PRESTARAM
SERVIÇO NA EMPRESA BRASIL HORIZONTE ANDAIMES

Comparecer com URGÊNCIA no plantão do Advogado Hernane
Silva neste mês de Agosto/2013 toda Segunda-feira de 09:00

às 16:00 e/ou Setembro/2013 toda terça-feira de 9:00 às 16:00.

ADMILSON RODRIGUES DE SOUZA

BRUNO BITTENCOURT DA VITÓRIA

DJONY DIAS DE PAULA
EDAUSTON DE SOUSA ALMEIDA

HELTON DE FREITAS
JEFERSON DA SILVA

THIAGO NUNES DA SILVA
WALACE SATURNINO MARINHO

WENDER ARAUJO DE SOUZA

Sr. Milton Pereira dos Santos que prestou 
serviço na empresa Impertek 

Impermeabilização 

Processo 0138300.47.1994.5.17.003
Comparecer no Departamento Jurídico - 

URGENTE ou entrar em contato urgente com o 
Sintraconst nos telefones 2125-4872 ou 2125-

4871 - Falar com Débora

Sr. Jose Luiz Araujo que prestou 
serviço na empresa ELEEME 

SERVIÇOS ARAUJO 
 

Processo nº. 798.2007.002
Favor entrar em contato com o 

Sintraconst URGENTE nos telefones 
2125-4872 falar com Débora

AT E N Ç Ã O  -  O S  R E C L A M A N T E S  C I TA D O S  A B A I X O ,  D A  E M P R E S A
MONTAG, QUE AINDA SE ENCONTRAM OU NÃO PRESTANDO SERVIÇO NA MESMA

PROCESSO: 1103.2007.006
JOSE NEUTON DOS SANTOS MORAIS
MOACIR DOS REIS PIRES

RAFAEL HENRIQUE CAMPOS SANTANA

RAMON ALEXANDRE FREITAS COSTA

SANTANA FREITAS LOPES

SIRLEY BROGES DE PAULO

Favor entrar em contato com o telefone
2125-4871 ou 2125-48725.



SECRETÁRIO GERAL DA CUT/ES MORRE DURANTE VIAGEM DE FÉRIAS

COMPANHEIRO DUDU, PRESENTE!

ERRATA
Na edição passada saiu na matéria do 
campeonato que a final seria junto com 
a festa da categoria no dia 06 de 
outubro, só para esclarecer, a  FESTA 
DA CATEGORIA SERÁ NO DIA 05 DE 
OUTUBRO, A PARTIR DAS 8 HORAS 
DA MANHÃ, NO SESI DE ARAÇAS.
Nos jogos do dia 17 de agosto, 
aconteceu uma goleada histórica. A 
equipe da NIPLAN ganhou de 19 a 2 na 
equipe da EDIFICAR, conseguindo assim a classificação 
para as quartas de finais. E por falar em classificação,  já 
existem quatro equipes classificadas para as quartas de 
finais: NIPLAN, M&J, MEMPRA E JD. As próximas equipes 
serão classificados nos jogos realizados no dia 24 de 
agosto. Confiram mais informações no nosso site: 
www.sintraconst-es.com.br.

A FESTA DA CATEGORIA ESTÁ CHEGANDO! 
E VOCÊ, JÁ SE FILIOU?

A nossa festa está chegando! Neste 
ano será no dia 05 de outubro, no 
Sesi de Araças e vai contar com 
várias atividades para jovens, 
adultos e crianças. Neste ano de 
2013 ,  t e remos  uma  a t ração 
nacional, Zé Geraldo e dessa vez, a 
festa será somente para quem tem a 
c a r t e i r i n h a  d e  f i l i a ç ã o  d o 
Sintraconst/ES .
Ainda não tem a sua? Corra que ainda dá tempo. 
Compareça ao sindicato com CPF, Carteira de 
Identidade e CTPS. 
Não perca tempo e venha curtir a nossa festa que é feita 
especialmente para vocês.

De acordo com a clausula 8, item C, da CCT 2013/2014, ficou determinado a divulgação 
semestral do valor médio da cesta alimentação pelos sindicatos convenentes, cuja diferença 
deste para o valor constante no item “b”, será disponibilizado mensalmente ao trabalhador 
conforme o mesmo item “b”.
Sendo assim, o SINDUSCON-ES, em parceria com o SINDICIG, realizaram uma pesquisa 
para levantamento do valor médio dos itens que compõem a cesta alimentação, na qual o 
valor encontrado foi de R$ 151,43 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos). 
Uma vez que os sindicatos laborais ainda não apresentaram seu levantamento, e para que 
não ocorram atrasos no pagamento da diferença aos trabalhadores, o SINDUSCON-ES 
INFORMA QUE O VALOR DA DIFERENÇA A SER PAGA AO TRABALHADOR É DE R$ 
48,57 (QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). Vale lembrar que 
esse valor é retroativo a 1º de maio e que se até o dia 05 de setembro não receber a diferença, você deve denunciar e parar os 
braços, lembre-se que a cesta básica é um direito seu e você tem que correr atrás dos seus direitos.

FIQUE POR DENTRO SOBRE A DIFERENÇA DA CESTA BÁSICA QUE OS PATRÕES DEVEM PAGAR

É com pesar que anunciamos a morte do nosso companheiro Eduardo Facini Ataíde (Dudu),  que morreu 
no dia 14 de agosto, vítima de infarto fulminante. Bancário do Itaú e diretor do Sindicato dos Bancários/ES 
desde 1997, atualmente, Dudu representava a Federação dos Bancários do Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, além de atuar na Diretoria Executiva do Partido dos Trabalhadores (PT) de Vila Velha e na 
Secretaria Geral da CUT/ES. De acordo com o vereador de Vila Velha, Zé Nilton, Dudu era um homem de 
uma alegria exuberante e fazia jus às palavras do companheiro Che “na luta, há que endurecer-se, sem 
perder a ternura jamais”!
«Dedicou grande parte da vida à luta em defesa dos trabalhadores e, em especial, da categoria bancária. 
Deixamos nossa solidariedade e sentimentos aos familiares e amigos do companheiro DUDU», finaliza Zé 
Nilton. 

MRV ADERE A COMPROMISSO NACIONAL
A MRV aderiu ao compromisso nacional junto com o Sintraconst/ES para a implantação de 
representantes sindicais garantindo que em cada canteiro com 200 trabalhadores seja eleito 01 
representante e com 300 trabalhadores seja eleito mais 01, limitado a 07 trabalhadores da 
comissão. Essa comissão terá o papel de acompanhar a implantação do compromisso nacional 
na melhoria e condições do meu ambiente no canteiro bem como a garantia de negociações 
permanentes com a empresa. Além disso, negociações dos cumprimentos das normas de 
segurança, contratação de mão de obra, qualificação profissional e elevação escolar.
Os representantes terão ainda uma sala especifica com mesa, cadeira, computador, para que 
haja um melhor desempenho em suas tarefas.
Para o Secretario de Formação, Erci Carlos Nicolau, essa iniciativa vai de encontro com uma 
bandeira do sindicato que é a OLT - Organização por Local de Trabalho - e espera ainda que a 
MRV sirva de referência para as demais empresas do setor, para que possam aderir ao 
compromisso nacional, garantindo assim, um canteiro de obra seguro e saudável.
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