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E X P E D I E N T E

2013 e 2014: lutas que se sucedem
e se complementam. E aí,

companheiros, vamos à luta?

Carioca
Presidente do Sintraconst

GJU NROE SA C DO AN ATTR

TROFÉU
2013

O troféu Paul na Gata de 2013 
vai para o Estaleiro Jurong e 
suas contratadas, na Barra do 
Sahy, em Aracruz. Essa obra 
que se apresenta como 
gigantesca e diz que vai trazer 
progresso para o Estado não 
respeita seus empregados. 
A empresa e suas contratadas 
estão com mais de 1000 
trabalhadores em condições 
sub humanas. Dos vários que 
existem, só 4 banheiros 
funcionam, os outros estão 
interditados. Trabalhadores 
não estão recebendo o piso 
salarial, conforme acertado 
com o sindicato. Além disso, as empresas estão descontando mais de 
R$ 60 reais do plano de saúde dos trabalhadores e aqueles que estão 
sendo mandados embora não estão recebendo o aviso.
Não queremos progresso feito sobre o sangue e a humilhação de 
trabalhadores. Que, ao levar o troféu Pau na Gata, os responsáveis pelo 
estaleiro Jurong e suas contratadas pensem bem no que consideram 
progresso e passem a tratar com dignidade todos os seus empregados.

O ano de 2013 foi de várias e 
memoráveis lutas. Começamos 
o ano mostrando aos 
companheiros da pesada que 
eles têm direito, sim, a ganhos 
reais e a benefícios que sempre 
lhes foram negados por um 
sindicato pelego que, graças a 
Deus, nem existe mais. Logo a 
seguir, passamos para a 
construção da pauta da 
construção civil e montagem e 

fizemos uma negociação pautada na determinação e 
na disposição de luta. Como resultado, tivemos pela 
primeira vez a nossa CCT aprovada antes da data 
base.
E, por falar em 1º de maio, no dia do trabalhador, 
fomos às ruas, aos milhares juntos com a CUT e com 
trabalhadores rurais e urbanos, mostrar nossas lutas e 
nos confraternizar em nosso dia.
Com a chegada de junho, o Brasil foi sacudido com 
uma onda de manifestações que levaram milhões de 
pessoas às ruas em todo o país. Disseram que «o 
gigante tinha acordado». Ora, nós também fomos às 
ruas e mostramos que o grande gigante do Brasil, que 
é sua classe trabalhadora, através de suas 
organizações ligadas à CUT, NUNCA DORMIU. Nós 
sempre estivemos acordados e na luta contra toda 
forma de injustiça.
Em julho, quando aqueles outros já voltaram a dormir, 
fizemos em Vitória a maior greve geral de nossa 
história, paralisando todos os setores da economia e 
de serviços públicos. 
E continuamos acordados. E assim lutamos contra o 
PL 4330, das terceirizações em massa, que ameaçava 
direitos de todos os trabalhadores brasileiros. Como 
lutamos para construir a maior festa da categoria de 
nossa história, com a presença do cantor Zé Geraldo, 
que trouxe brilho e alegria a nosso evento anual. 
Sempre acordados participamos de todas as 
mobilizações para as quais fomos chamados e ainda 
levamos o nome do Sintraconst para outros estados do 
Brasil e para o exterior.
2014 promete ser de muita luta. Temos que lutar contra 
o fator previdenciário, pela redução da jornada de 
trabalho e muito mais. 
Mas temos que pensar também que é ano de eleições 
gerais para presidente, governador, senadores e 
deputados federais e estaduais. E tem gente de olho 
nas conquistas da classe trabalhadora. Não vamos 
permitir que nada nos seja tirado. Pelo contrário, 
vamos exigir ampliação de direitos, elegendo nossos 
representantes. O Comitê Operário da Construção 
mais uma vez estará nas ruas e nas obras mostrando 
que temos lado: o lado do trabalhador.
Vamos torcer pelo Brasil na Copa. Mas de olho em 
nossos direitos em nossos adversários. 
Carregamos nesse fim de ano a dor da perda de mais 
um companheiro. Nossa homenagem sincera ao nosso 
guerreiro Tião Mainha, que alegrava nossas vidas e 
fortalecia nossas lutas.
E a luta continua em 2014. Vem pra luta você, 
também, companheiro.

MULHERES QUE LUTAM SE
ORGANIZAM NA CONSTRUÇÃO

No ano de 2013 as mulheres 
trabalhadoras da construção civil 
ampliaram bastante sua 
organização no interior da 
categoria. Essa ampliação pode 
se comparar ao aumento da 
contratação das companheiras 
pelas empresas do ramo. 
No dia 8 de março, centenas de 
pessoas participaram no 
sindicato, das atividades do Dia 
Internacional da Mulher. Ao 
celebrar esse dia, firmou-se o 
compromisso de consolidação do 
Coletivo Estadual de Mulheres 
Trabalhadoras da Construção 

Civil, o que se deu posteriormente. Chamado de «Mulheres que Lutam», 
o coletivo é um espaço de discussão da organização e da luta pela 
ampliação de direitos dessas companheiras no mundo do trabalho. 
O Sintraconst é parceiro da luta das mulheres e, ao oficializar a criação 
do Coletivo, assume também a responsabilidade de apoio político à luta 
das compannheiras por dignidade na vida, na sociedade e no trabalho.
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O Sintraconst-ES 
deseja a todo(as) os(as)

associados(as) e seus
familiares, bem como
a nossos funcionбrios

e companheiros(as)
de luta e caminhada um

Feliz NatalFeliz Natal
e que em 2014

possamos continuar
nossa caminhada e
nossas lutas rumo 

a um mundo cada vez melhor!

O  S i n t r a c o n t s / E S ,  
r e p r e s e n t a d o  p e l o  
diretor Virley Santos, 
participou do Seminário 
Nac iona l  sob re  as  
condições de trabalho 
dos prestadores de 
serviços da montagem, 
m a n u t e n ç ã o  e  
construção civ i l  do 
sistema Petrobrás. O 
evento que foi realizado 
em Candeias, Bahia, 
contou com a presença 
de várias autoridades e 
d o s  s i n d i c a t o s  
representat ivos dos 
t r a b a l h a d o r e s  
prestadores de serviços 
na Petrobrás. 

O principal objetivo dessa nova organização é de buscar melhorias gerais nas condições de trabalho, mais empregos, 
reconhecimento, investimento e respeito com os trabalhadores. No primeiro encontro ficou decidido que seria criada uma rede 
de comunicação para que todas as informações fossem focadas em um só lugar, fazendo assim um movimento unitário. 
Durante as reuniões realizadas entre a coordenação foi elaborado um documento que continha as necessidades dos 
trabalhadores para encaminhar à Mesa Nacional de Negociação. Em paralelo um outro documento com as reclamações dos 
trabalhadores e as preocupações dos sindicatos que representam esses trabalhadores para ser encaminhado para a presidente 
da Petrobrás. No evento os representantes fizeram a leitura dos pontos, fizeram algumas modificações e votaram a favor da 
entrega que aconteceu no dia 04 de dezembro, em Brasília. Temos muito que avançar em relação a esse assunto, mas um 
grande passo foi dado. Vamos continuar lutando para que assim, melhorias aconteçam para os trabalhadores das áreas da 
Petrobrás espalhadas por todo o país.

REPRESENTANTES DO SINTRACONST/ES PARTICIPAM DE SEMINÁRIO NACIONAL 
SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PRESTADORES DA PETROBRÁS

Organização nacional é estratégica para a garantia de direitos





SINTRACONST/ES PERDE UM
GUERREIRO DOS TRABALHADORES
No dia 24 de novembro de 2013, os diretores e 

funcionários do Sintraconst/ES receberam a triste 
notícia do falecimento do companheiro Sebastião 
Dias, o noss Tião Mainha. Tião não resistiu às 
graves sequelas de um acidente de moto, que 
fraturou suas costelas e perfurou seus pulmões, 
e faleceu mesmo após resistir bravamente por 
quase uma semana. 

De sorriso fácil, sempre bonachão e 
divertido, Tião Mainha era uma dessas 
pessoas que trazem alegria para os que 
desfrutavam de seu convívio. Pau para toda 
obra, era tarefeiro, desses que põem as 
coisas para funcionar. Também tinha um quê 
de inocência, que sua simplicidade 
transformava em motivos de diversão para 
todos. 

Ao findarmos o ano, sabemos que nosso 
natal será menos alegre. Sabemos que nossos 
votos de boas festas contarão com uma 
sombra de tristeza velada e que nossos desejos 
de feliz ano novo terão a inegável certeza de que 
no ano que vem faltará um guerreiro na luta 
constante que travamos.

Foram muitas greves, muitos piquetes, muitos 
momentos de tensão no dia a dia sindical. Mas, também 
foram muitos momentos alegres nas atividades, 
nas festas da categoria, nos congressos, nos 
eventos de formação e nos momentos de lazer.

Tião Mainha hoje faz parte das estrelas que 
vemos e identificamos quando olhamos para o 
céu. Uma estrela simples, que não procura brilhar 
mais que as outras. Mas que tem o seu brilho próprio, polido na luta, na amizade, na franqueza e 
na simplicidade.

Tião Mainha deixa esposa, duas filhas, netos, milhares de companheiros e companheiras, 
irmãos(ãs) e amigos, que sempre vão reverenciar sua memória.

Fique em paz, companheiro! Você sempre será lembrado!

COMPANHEIRO TIÃO MAINHA

PRESENTE!

11/06/1959
24/11/2013
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