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CHUVAS DEIXAM RASTRO DE DESTRUIÇÃO NO ES

SOLIDARIEDADE EM ALTA ENTRE TRABALHADORES
As fortes chuvas que arrasaram o 
estado do Espírito Santo no último 
mês de dezembro deixaram um 
rastro de destruição e morte no 
Estado. Em praticamente todos os 
municípios capixabas a intensidade 
das chuvas foi muito forte e destruiu 
casas, pontes, estradas e plantações 
em uma tragédia de proporções 
assustadoras.
Mas a sofrimento alheio também 
despertou a solidariedade dos 
trabalhadores capixabas. E todos se 
uniram para tentar minimizar a dor e 
o sofrimento de quem tinha perdido 
tudo. 
O Sintraconst não ficou de fora 
dessa corrente do bem. 
Convocamos diretores e 
trabalhadores da base e fomos ajudar os que estavam necessitados. E fomos 
para a luta, desta vez para a ajudar no recebimento e distribuição de donativos 
que vinham de todos os lados, mostrando que o povo capixaba é solidário e se 
preocupa com o sofrimento de seus pares.

A CUT Espírito Santo, ao lado da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
e da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do 
ES, enviou documento à ministra do Planejamento, Miriam Belchior, 
apresentando as reivindicações de trabalhadores urbanos do campo e da 
cidade, bem como dos movimentos populares. 
O documento foi entregue à ministra pela deputa Iriny 
Lopes, em reunião com a bancada federal capixaba e 
o governador Renato Casagrande, em Brasília. Nele 
constavam reivindicações importantes, como a 
ampliação do programa «Minha Casa Melhor» para 
vítimas das enchentes, isenção de impostos em 
materiais de construção, perdão das dívidas de 
agricultores familiares que perderam suas 
plantações, além de concessão de crédito para que 
novas lavouras sejam desenvolvidas. 
A ministra elogiou o documento das entidades de 
trabalhadores e ressaltou que nossas propostas 
estão em consonância com o pensamento do 
governo federal no que se refere a assistência a 
família e municípios vítimas da tragédia ocorrida no 
Espírito santo.
A diretoria do Sintraconst agradece aos 
companheiros que se juntaram na organização e 
distribuição de donativos para as vítimas das chuvas. 

A força das 
chuvas e a 

força da 
solidariedade. 

Abaixo, a 
presidenta 

Dilma em visita 
às áreas 

atingidas no 
Estado.

CUT/ES manda reivindicações ao governo federal



O jornal Operário da Construção é uma publicação da Secretaria de Imprensa 
do Sintraconst -

 Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e Montagem 
do Espírito Santo

Endereço: Rua Pereira Pinto, 37, Centro, Vitória, ES CEP: 29016-260   Telefone: 2125-4888
Sub-sede Guarapari: Rua Santana do Iapó, 339, Bairro Muquiçaba, CEP: 29200-000   

Telefone: 3261-1103
Sub-sede Aracruz: Av. Venâncio Flores, 1383, 1º andar, sala 05, Centro. CEP: 29190-000    

Telefone: 3256-4427

Secretário de Imprensa: Antônio Carlos Paixão (Melancia)
Jornalista: Edilson Lenk (Mtb: ES000693JP) Auxiliar: Andressa Martins
Fotos: Arquivos Sintraconst
E-mail: asscom@sintraconst-es.com.br
Site: www.sintraconst-es.com.br

E X P E D I E N T E

ANO NOVO,
ANTIGOS PROBLEMAS

Carioca
Presidente do Sintraconst

O ano de 2013, foi um bom ano 
para nós trabalhadores da 
construção. Não arrancamos os 
14% de reajuste de 2012, porém 
tivemos uma campanha salarial 
muito boa, mesmo sem realizar 
nenhuma greve. Hoje PR, Plano 
de saúde, Cartão alimentação, 
cesta de natal, classificação para 
oficial pleno - principalmente dos 

operadores de equipamentos entre outros 
benefícios - já é realidade dos trabalhadores da 
construção civil e montagem. Estamos buscando o 
mesmo para os companheiros da construção 
pesada. Entendo que fomos vitoriosos neste 2013, 
parabéns companheirada.
Porém o ano passado terminou de forma difícil para 
muita gente, devido às fortes chuvas. Muitos de 
nossos companheiros ficaram desabrigados e 
passaram necessidades, alguns pudemos ajudar 
outros não. O Sintraconst, durante e após as 
chuvas, fez seu papel e foi às ruas buscar e ajudar 
a distribuir donativos para aqueles que precisaram, 
fiquei muito orgulhoso e agradecido de ver nosso 
povo em ação, até na virada do ano. Muito obrigado 
companheiros que se colocam sempre à 
disposição, independente da missão, vocês, ou nós, 
somos jóias. Cidadãos responsáveis. 
Companheiros e companheiras. Valeu!
Tivemos em 2013, a posse do nosso vereador 
Aécio Leite. Pela primeira vez na história desse 
sindicato, conseguimos eleger um peão da 
construção. Mesmo que Vereador, é o princípio. 
Junto ao Aécio, colocamos a Fernanda na 
Secretaria do Trabalho da Serra, onde começamos 
um trabalho de formação e colocação para os 
trabalhadores, não só da construção, além é claro 
das parcerias com MRV e Proeng, que já estão com 
suas turmas de qualificação profissional dentro das 
obras. Também a Galwan, que está prestes a 
começar suas turmas.
Mesa nacional em busca de salário mínimo nacional 
para a construção, estamos presentes, nos 
preparando para o grande ato em maio.
Criação do Sintraconst da pesada, sindicato dos 
trabalhadores da construção pesada, buscamos 
comissões de negociações nas obras e montamos 
um sindicato autêntico.
Expansão de base até Baixo Guandu, fizemos as 
assembléias e pedimos alteração de base. Muito 
Fizemos, mas, muito mais, ainda há de ser feito.
2014, esperamos o contrato nacional de trabalho, 
fim do pagamento de Vale transporte e produção no 
contracheque. Além é claro da reeleição da 
presidenta Dilma, que está garantindo nossos 
postos de trabalho e a busca de um deputado 
estadual.
Será fácil? Claro que não. Porém, sem lutas , não 
há vitórias.
E a nossa luta continua !

O primeiro pau na Gata deste 
ano vai para a Paranasa. 
Essa gata está sendo eleita 
como a pior de todas quando 
se trata da falta de respeito 
em relação aos direitos de 
seus trabalhadores. Ela está 
querendo dar pernada de tudo 
quanto é jeito no peão. O negócio é ficar esperto com a 
gata e sempre procurar o sindicato quando ela se engraçar 
a besta. Vai uma paulada de ano novo pra gata aprender a 
respeitar os trabalhadores.

INSCRIÇÕES PARA O 24º CAMPEONATO
OPERÁRIO DA CONSTRUÇÃO DE FUTEBOL

A partir do dia 03 de 
fevereiro estarão abertas 
as inscrições para o 24º 
Campeonato Operário 
da Construção de 
Futebol. Uma reunião 
com a coordenação do 
campeonato já está 
marcada para o dia 27 
de janeiro, às 18 horas, 
no Sintraconst. 
As equipes que 
quiserem se inscrever deverão procurar o sindicato. Em ano de copa do 
mundo, todos devem se organizar antecipadamente, quando o assunto é 
esporte. E vamos que vamos para mais uma edição deste que é o maior 
evento do futebol amador do Espírito Santo. 

VEM AÍ A PRIMEIRA CORRIDA 
OPERÁRIO DA CONSTRUÇÃO

Em 2014 o Sintraconst/ES vai realizar a 
primeira corrida Operário da Construção. 
Vamos descobrir atletas também desta 
modalidade entre os nossos 
companheiros. Você, que gosta de correr, 
se prepare, pois vamos realizar um 
grande evento, com premiação e muita 
organização.



Informe

Jurídico
Pagamento de

Ação da Samon

No dia 04 de dezembro 
de 2013 aconteceu em 
Brasília a reunião da 
Bancada Nacional para 
discussão de assuntos 
referentes aos 
trabalhadores da 
construção civil na 
Petrobras. Na parte da 
manhã aconteceu uma 
reunião especifica entre 
os coordenadores do 
Fórum Nacional sobre as 
Condições de Trabalho 
dos Prestadores da 
Petrobrás, cujo objetivo 
principal foi a discussão sobre as reivindicações de 
trabalhadores que prestam serviço na Petrobrás.

 Entre as reivindicações, constam os seguintes itens:
 Unificação da data base e definição de um piso 
mínimo de R$1.300,00;
 Igualdade de direitos entre terceirizados e 
contratados pela Petrobrás, com mesma Convenção e 
Acordo Coletivo de Trabalho;

PETROBRAS: DIRETOR DO SINTRACONST/ES PARTICIPA 
DE REUNIÃO DA BANCADA NACIONAL EM BRASÍLIA

 Ampliação da carga 
horária dos cursos de 
qualificação e garantia de 
participação dos sindicatos 
na organização dos 
cursos, entre outros. 

Na parte da tarde 
aconteceu a reunião de 
avaliação do ano com o 
Ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da 
Presidência da República, 
Gilberto Carvalho, e 
aproveitando o momento, 
os coordenadores ali 

presentes, entregaram a carta ao Ministro Gilberto carvalho.
De acordo com o diretor Virley Santos, o ministro relatou que 
vai fazer de tudo para que a carta chegue às mãos da 
Presidenta da Petrobrás, Graça Foster. 

“A entrega desse documento ao Ministro foi um grande 
passo, mas vamos continuar a nossa luta. Nossa 
mobilização é grande e com ela vamos conseguir uma vitória 
maior”, finaliza Virley. 

Sr. Luiz Carlos Braga Machado 
que prestou serviço na empresa 
Samon Saneamento e 
Montagens.
Processo: 
0061600.06.2012.5.17.0001

Favor entrar em contato com o 
departamento Financeiro do 
Sintraconst, através do telefone  
2124-4864 para agendamento de 
pagamento da ação.

ATENÇÃO

O Sindicato fechou mais um convênio e dessa vez foi com o Colégio São Gonçalo, que 
oferece cursos profissionalizantes.
De acordo com o Secretário Geral, Adelso Pereira Rosa, Os trabalhadores da 
Construção Civil e Montagem, os funcionários do Sindicato, Federação e seus 
dependentes terão 10% (dez por cento) nas mensalidades dos cursos listados abaixo.
1. Técnico em Eletrotécnica

2. Técnica em Segurança do Trabalho
3. Técnico em Logísticas
4. Técnico em Portos
5. Técnico em Mecânica
6. Técnico em Meio Ambiente
7. Técnico em Edificações

Vale lembrar que para garantir o desconto, antes de fazer a matrícula o interessado 
deverá procurar a Secretaria Geral do Sintraconst/ES e pedir uma declaração.

SINTRACONST/ES FECHA CONVÊNIO
COM COLÉGIO PROFISSIONALIZANTE

SINTRACONSTSINTRACONST
SEMPRE NA LUTA!



340 sindicatos de 132 países participaram do congresso da ICM

O nosso presidente, Paulo Cesar Borba Peres, o Carioca, 
participou do  do III Congresso da ICM, Internacional da 
Construção e da Madeira, em Bangkok, capital da 
Tailândia. 
Um dos objetivos do Congresso foi decidir os objetivos, 
prioridades e ações para o ano de 2014-2017, além disso, 
foi eleita a nova diretoria da Internacional da Construção e 
Madeira.
O tema e logotipo são os três principais fatores que a ICM, 
como parte do movimento sindical global, defende. 
Empregos decentes que fornecem meios de subsistência 
para as pessoas, enquanto a justiça está relacionada com a 
privação de trabalhadores que ainda vivem com a 
desigualdade social, a repressão, a discriminação e a falta 
de democracia que permeiam o mundo.
De acordo com Carioca, o desafio é fazer com que as 
barreiras e fronteiras, sejam derrubadas, na busca por 
macro acordos mundiais. A internacionalização do 
movimento sindical é um sonho acalentado desde que Karl 
Marx elaborou as primeiras teses sobre o operariado. “Sem 
lutas, não há vitórias”, finaliza Carioca.

No dia 10 de dezembro a 
direção do Sintraconst/ES junto 
com seus  rep resen tan tes  
participou de uma assembleia 
realizada em Baixo Guandu.

De acordo com o Vereador e 
Presidente da Fetraconmag Aécio 
Leite, um grupo de pessoas de 
Linhares esta tentando fundar um 
sindicato da construção civil na 
região noroeste de uma forma não 
legal, fazendo com que assim os 
trabalhadores da região fiquem 
prejudicados e não consigam ter 
seus direitos garantidos.

“Estamos aqui hoje para 
trabalhar a questão da não 
fundação de mais um sindicato nessa região e sim, criar uma 
extensão de base, garantindo assim a segurança dos 
trabalhadores daqui”, declarou Aécio durante o evento.

De acordo com o presidente do Sintraconst/ES, Carioca, 
a presença da direção e dos trabalhadores foi importante 
porque só assim eles poderiam garantir a extensão de base 
do sindicato e a não criação de um outro sindicato.

“Queremos um sindicato forte que não prejudique o 

INTERNACIONALIZAÇÃO: PRESIDENTE DO SINTRACONST/ES 
PARTICIPA DE CONGRESSO DA ICM NA TAILÂNDIA

340 sindicatos de 132 países participaram do congresso da ICM

SINTRACONST/ES GARANTE EXTENSÃO DE BASE ATÉ BAIXO GUANDU
d i r e i t o  d o s  
t r a b a l h a d o r e s ” ,  
finaliza Carioca. 

Logo depois da 
f a l a  d e  a l g u n s  
companheiros da 
direção, a votação foi 
aberta. Conduzida 
pelo presidente da 
Fetraconmag Aécio 
Leite, ele perguntou 
aos trabalhadores 
presentes quem era 
contra a criação de 
um novo sindicato e 
todos levantaram a 
mã. Em seguida, 

perguntou quem era a favor da criação da extensão de base, e 
mais uma vez todos levantaram a mão. 

Os trabalhadores do Noroeste do Estado podem 
comemorar. O que se tentou fazer foi a tentativa de criação de 
uma entidade pelega, que negocia com patrões por debaixo 
dos panos apenas para retirar direitos dos trabalhadores e 
sobreviver de imposto sindical e taxas que nunca são votadas 
pelos trabalhadores, mas que atacam seus bolsos

Começamos o ano de luto, lamentando a morte de mais um trabalhador da construção 
civil. 
O operário Cristiano Lulio Ronchoni, funcionário da empresa VM Empreendimentos, 
faleceu no dia 11 de janeiro, quando trabalhava em uma obra que fica na Avenida Hugo 
Musso, 1040, na praia da Costa, Em Vila Velha.
De acordo com a equipe de fiscalização do Sintraconst/ES, que esteve no local, 
Cristiano caiu e não resistiu à queda. Todos os procedimentos necessários quanto ao 
socorro do operário foram feitos pela empresa. Mas o sindicato não abre mão do luto. E 
vamos eleger 2014 como o ano de luta contra acidentes nas obras. Chega de mortes!

LUTO: 2014 COMEÇA COM MORTE DE TRABALHADOR NA CONSTRUÇÃO
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