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ESTÁ CHEGANDO A HORA: ZÉ GERALDO SERÁ A
GRANDE ATRAÇÃO DA 24ª FESTA DA CATEGORIA

EDIÇÃO ESPECIAL

«Tá vendo aquele edifício moço, ajudei a 
levantar». A canção «Cidadão», de Zé Geraldo, 
promete embalar a24ª Festa da Categoria, que 
acontece no dia 5 de outubro de 2013, no Sesi de 
Araçás, em Vila Velha. 

O Sintraconst está preparando uma grande festa 
para receber a categoria e também receber esse 
grande cantor, que traz em suas canções histórias 
de vida e de chão.

Além desse grande show, o sindicato vai 
oferecer duas toneladas de carne, refrigerante e 
água, brinquedos e atrações para a criançada. 
Para usufruir de tudo isso, você não vai gastar 
nada!

Como participar
A 24ª Festa da Categoria é preparada apenas 

para associados ao Sintraconst e seus 
dependentes. Para ter acesso à festa, o 
trabalhador deve apresentar sua carteirinha de 
associado. Quem não tem a carteirinha, deve levar 
sua Carteira de Trabalho e um contracheque com o 
desconto para o sindicato. Quem ainda não é liado, poderá se liar na hora, bastando levar a CTPS.

Final do campeonato
No dia 5 de outubro também acontece a grande nal do campeonato Operário da Construção de futebol. Os jogos que vão 

denir 3º, 2º e 1º lugar terão início às 8 horas da manhã.  A família trabalhadora da construção civil e montagem está 
convidadada a se preparar para esse grande encontro.

SORTEIO DE BRINDES TERÁ 2 MOTOS
O Sintraconst/ES vai sortear vários 
brindes no dia da Festa da 
Categoria. Entre os brindes, 
teremos 2 motocicletas, 20 
bicicletas, computadores, Tv’s e  
muito mais. O sorteio mais 
esperado, com certeza, será o das 
motocicletas.
ATENÇÃO: os sorteios dos brindes 
vão contemplar apenas 
associados. Portanto, não deixe 
de levar sua carteirinha de 
associado.

FIQUE
SÓCIO

Caso você não seja 
associado ao 
Sintraconst/ES, você 
poderá liar-se na hora. O 
sindicato providenciará 
atendimento para liar 
novos sócios na entrada da 
24ª Festa da Categoria. 
Para se liar, você precisa 
levar sua Carteira de 
Trabalho, CPF e Identidade. 
Não que só! Fique sócio 
do sindicato!

Imagem meramente 
ilustrativa



No mês de outubro o 
Sintraconst/ES sempre 
convida a categoria a 
comemorar o seu dia. 
Essa comemoração é um 
m o m e n t o  d e 
confraternização, de 
f o r t a l e c i m e n t o  d o s 
nossos laços de amizade 
e de renovação dos 

nossos compromissos em defesa da classe 
trabalhadora.

O Dia do Trabalhador da Construção Civil 
é reconhecido em lei, e comemorado no dia 
6 de outubro de todos os anos. Nós sempre 
realizamos a Festa da Categoria no Sábado 
mais próximo dessa data.

P a r a  e s t e  a n o  a  d i r e t o r i a  d o 
Sintraconst/ES está muito orgulhosa. 
Conseguimos trazer para nossa festa o 
grande cantor Zé Geraldo. Autor da música 
«Cidadão», um hino aos trabalhadores da 
construção civil, Zé Geraldo faz parte da 
história da música popular brasileira que 
traz artistas engajados na denúncia das 
mazelas sociais.

Por isso nossa festa em 2013 será um 
grande encontro de companheiros, 
embalado por belas músicas e um grande 
show. 

Também celebramos neste ano os trinta 
anos da Central Única dos Trabalhadores, a 
CUT. Comemorar três décadas de história 
de uma central de lutas como a CUT é um 
marco na história da resistência dos 
trabalhadores brasileiros. Parabéns à CUT, 
parabéns aos trabalhadores da construção 
civil. 

Entre os sorteios de brindes na festa, 
também vamos sortear duas motos. Esse é 
um momento muito esperado da festa. Nos 
últimos anos, as motos saíram para pessoas 
que estavam passando por necessidades 
financeiras. Que bom que foi assim.

Espero encontrar bons amigos em nossa 
festa no dia 5 de outubro. Vamos mais uma 
vez mostrar a união de nossa categoria.

E a luta continua!

Carioca

TEMPO DE COMEMORAR
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E X P E D I E N T E

Presidente do Sintraconst

SINTRACONST/ES ACOMPANHA OBRAS
DA COPA DO MUNDO JUNTO À ICM

Mesmo nosso 
estado não sendo sede 
de jogos da copa do 
mundo, devido ao 
trabalho do 
Sintraconst/ES, nós 
formos convidados a 
participar do Comitê de 
Acompanhamento da 
obras da Copa da Fifa 
2014. Na primeira 
semana de setembro, 
representantes do 
Sintraconst/ES 
estiveram em Cuiabá 
(MT), visitando a Arena 
Pantanal, o estádio 
onde acontecerão os 
jogos da Copa do 
Mundo 2014 da Fifa. Essa visita foi organizada pela 
ICM (Internacional da Construção e Madeira)

Essa comissão está acompanhando todas as obras 
relacionadas à Copa do Mundo em todo o Brasil. Além 
de estádios, visitamos obras de mobilidade urbana e 
de infraestrutura. 

Os trabalhadores da Construção Civil no Espírito 
Santo podem car orgulhosos de seu sindicato. Nós só 
participamos dessa comissão como reconhecimento 
pelo trabalho realizado pelo sindicato e que é 
reconhecido nacionalmente e internacionalmente.

As visitas são como vistorias, uma vez que 
buscamos vericar coo estão sendo cumpridas as normas para a implantação 
do trabalho decente nas obras. 

Visita à Arena Pantanal. 
Palcos da copa do 

mundo são visitados 
em todo o país

Visita à Arena Pantanal. 
Palcos da copa do 

mundo são visitados 
em todo o país

MINISTRO DO TRABALHO VEM A VITÓRIA
CELEBRAR COMPROMISSO NACIONAL COM A MRV

No dia 20 de setembro o 
Ministro do Trabalho, Manoel Dias, 
estará em Vitória para celebrar a 
assinatura do «Compromisso 
Nacional», na MRV Engenharia. O 
compromisso nacional é um pacto 
rmado de forma tripartite, entre 
representações dos trabalhadores, 
do empresariado e do governo, em 
busca da adoção de ações que 
implementem a permissão para a 
existência de delegados sindicais 
nos canteiros de obras em todo o 
país.

A cerimônia também contará 
com a presença do presidente 
nacional da CUT, companheiro Vagner Freitas e de lideranças sindicais 
locais.

A assinatura desse pacto é um passo importante na democratização 
das relações de trabalho e signica, portanto, uma vitória para os 
trabalhadores, diz o presidente do Sintraconst, companheiro Carioca.

Ministro do Trabalho, Manoel Dias
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