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É HORA DA CAMPANHA SALARIAL 2014

A GENTE QUER FAZER VALER NOSSO SUOR!

CAMPANHA 
SALARIAL 2014

A gente

quer

fazer

valer

nosso

suor!

dos trabalhadores da

construção e montagem

SEMPRE NA LUTA

É hora de mais uma vez os trabalhadores da construção civil e 
montagem elaborarem a sua pauta de reivindicações e apresentar aos 
patrões as demandas da categoria. É chegada a hora de negociar a 
nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Vale lembrar que nesse ano nós 
vamos negociar a convenção completa, que tem validade até o ano de 
2016. Por isso é importante que todos participem e atendam os 
chamado dos sindicato.
Para a Convenção Coletiva 2014/2016, queremos garantir ganho real de 
salário, com manutenção e ampliação de conquistas. 
O Sintraconst/ES tem realizado sucessivas campanhas salariais 
vitoriosas, servindo como exemplo para sindicatos de todo o Brasil. Isso 
se deve a nossa disposição de luta, à nossa organização e união em 
torno de nossas reivindicações.
Mais uma vez o sindicato quer contar com essa valente categoria, para 
que possamos realizar mais uma campanha salarial vitoriosa e 
exemplar.

PLENÁRIA
Para elaboração da

pauta de reivindicações

15 de fevereiro
8 horas

Sintraconst/ES

Participe!

GANHO REAL, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONQUISTAS!
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E X P E D I E N T E

Carioca
Presidente do Sintraconst

Essa gata não está 
deixando os 
trabalhadores 
receberem informações 
do sindicato. Para isso, 
está tentando barrar a 
entrada dos 
representantes sindicais 
nas obras para entrega 
do jornal. A gata 
também foi denunciada 
por maus tratos e falta 
de segurança no local 
de trabalho. Depois 
disso está perseguindo os sindicalistas. Vale lembrar que a MRV 
assinou o compromisso nacional e tem responsabilidades que 
precisam ser cumpridas. Ou será que a gata só estava 
representando diante do sindicato e de governos?

Essa gatinha tem as unhas aadas. Depois de dar pernada pelo 
Brasil a fora, a gatinha agora está aqui no ES, na Samarco 
tentando dar pernada nos trabalhadores capixabas. A gata não 
quer respeitar direitos adquiridos dos trabalhadores. Mas ela vai 
descobrir, através de muita paulada e da Justiça , que os 
trabalhadores capixabas não aceitam assanhamento de gata 
importada. O Sintraconst/ES está de olho!

MRV

VETOR

VENHA CORRER COM O SINTRACONST/ES

É HORA DE MAIS UMA
CAMPANHA SALARIAL

No dia 15 de fevereiro os 
trabalhadores da construção 
civil e montagem têm um 
grande compromisso. Nesse 
dia estaremos realizando a 
nossa plenária de construção 
da nossa pauta de 
reivindicações para a 
Campanha Salarial, rumo à 

Convenção Coletiva 2014/2016. 
A plenária é um momento especial, de 

participação democrática e de discussão das 
demandas que identicamos junto aos 
trabalhadores em nosso fazer sindical durante 
o último ano. 

Sempre há o que reivindicar. Foi com a nossa 
participação e determinação na luta que 
conquistamos importantes vitórias, como a 
Participação nos Resultados, o seguro de vida, 
o plano de saúde integral, cesta básica, entre 
outros. 

As campanhas salariais do Sintraconst/ES 
sempre são um momento de intensa 
participação da categoria. Já nos deparamos 
com profunda intransigência por parte dos 
patrões, mas isso nunca nos abalou. Pelo 
contrário, construímos heróicas greves, 
saímos às ruas, ocupamos canteiros de obras, 
mostramos à sociedade que os trabalhadores 
da construção civil e montagem não fogem à 
luta.

Por isso conseguimos vitórias signicativas, 
por isso somos referência em todo o país, 
quando se fala em campanha salarial. 

E mais uma vez estaremos em campanha 
salarial. Estamos passando por um momento 
especial, no qual o empresariado, 
especialmente o da construção civil e 
montagem, obtém lucros fantásticos devido à 
situação do país. O nosso desao é participar 
mais desses lucros. Nosso poder de 
organização e nossa disposição de luta é que 
vão garantir se vamos conseguir ou não.

Por isso, cada companheiro e cada 
companheira é hoje convidado(a) a integrar 
todas as atividades do sindicato referentes à 
campanha salarial. Plenárias, assembleias, 
reuniões, todo espaço é importante para que 
você dê a sua sugestão. 

Nossa força está na nossa união e nossa 
união depende da construção de propostas 
que sejam de fato viáveis e que contemplem 
os interesses nossos e de nossas famílias. 

Ao convocar cada trabalhador e trabalhadora 
para mais essa jornada de luta, expresso 
também a profunda admiração que tenho por 
essa categoria valente, que não foge da luta e 
que constrói, com seu suor, a história dos 
trabalhadores e trabalhadoras capixabas.

E a nossa luta continua!



No dia 20 de janeiro, sindicalistas e 
trabalhadores da construção civil pararam todas as 
obras de Vila Velha como forma de protesto pela 
morte de um trabalhador, ocorrida no dia 11 de 
janeiro deste ano. 

Os trabalhadores zeram manifestação nas 
ruas do município reivindicando que as construtoras 
tenham mais consciência em relação à segurança 
de seus operários. 

De acordo com o presidente do Sintraconst/ES, 
companheiro Carioca, os trabalhadores são seres 
humanos e merecem respeito, não podem ser 
tratados como lixo. "Essa é uma greve de 
advertência em todas as obras de Vila Velha para 
que todos os empresários tomem consciência em 
relação à segurança dos seus trabalhadores", 
naliza Carioca.

Os piquetes aconteceram em várias obras do 
município. É decisão de congresso do 
Sintraconst/ES paralisar atividades em todo o 
município sempre que um acidente fatal ocorrer por 
motivo de displicência por parte dos patrões, como o 
não investimento em segurança no local de trabalho. 

O Sintraconst/ES alerta aos trabalhadores que nenhuma empresa poderá descontar esse dia. Caso isso aconteça, 
os trabalhadores devem denunciar para o sindicato.

Durante a manifestação em Vila Velha 
foram denunciadas várias 
irregularidades na obra da Mitsubish, 
próxima à Universidade de Vila Velha 
(UVV). A equipe de Fiscalização do 
Sintraconst/ES foi vericar e constatou 
que realmente a gata não está 
cumprindo a Convenção Coletiva de 
Trabalho. Diante disso, noticou a 
empresa e convenceu os trabalhadores a 
paralisarem as atividades.
Foi dado prazo à empresa de 10 dias 
para regularizar a situação. Caso isso 
não aconteça, o sindicato irá procurar o 
Ministério do Trabalho.

GREVE DE ADVERTÊNCIA PARALISA
OBRAS EM VILA VELHA

IRREGULARIDADES GERAM
GREVE NA MITSUBISH

PORTAL DA CÂMARA DIZ QUE REFORMA 
POLÍTICA PODE SER VOTADA EM ABRIL

O portal da Agência Câmara, que 
traz notícias e informações relativas 
à agenda e votações deputados 
federais publicou no dia 27 de 
janeiro último, texto no qual arma 
que a proposta de reforma política 
pode ser votada em abril. 

A Central Única dos 
Trabalhadores tem entre suas 
prioridades de luta para 2014 a 
reforma do sistema político. A CUT 
apoia e participa da campanha por 
uma Constituinte Exclusiva e 
Soberana da reforma, que foi 
lançada em 15 de novembro de 2013, em Brasília, por mais de 
100 entidades dos movimentos sociais de todo o País.

A Central defende a mudança do sistema político como 
caminho para livrar a política e o Parlamento brasileiro do poder 
econômico e abrir espaço para a real representação e 
participação popular direta nos processos e esferas de decisão 
dos rumos do Brasil.

O Sintraconst/ES comunga com a nossa Central, de que é 
necessária uma profunda reforma em nosso sistema político, a 
m de que ele possa garantir de forma mais democrática a 
participação popular. E entendemos ser essencial a instalação de 
uma Constituinte para tanto.

Projeto traz 16 alterações no sistema político-eleitoral. CUT apoia 
campanha por Constituinte Exclusiva e Soberana da reforma política



Os trabalhadores das empreiteiras do Estaleiro Jurong, localizado no 
município de Aracruz, estavam parados há 16 dias por falta de melhoria 
no valor do salário da função de operador de guindaste; aumento na 
cesta básica para o valor de R$750,00; horas-extras no valor de 70% 
durante a semana e 150% aos sábados, domingos e feriados, 
realização da eleição da CIPA das empresas recém-chegadas, entre 
outros.
Nesta quarta-feira, dia 29, houve um 
conciliação no Tribunal onde nenhum 
acordo foi fechado, porém a Justiça 
p e d i u  q u e  o s  t r a b a l h a d o r e s 
retornassem ao trabalho o julgamento 
ser feito.
V a l e  l e m b r a r  q u e  n e n h u m 
trabalhador pode ser mandado 
embora até acontecer o julgamento.

 TRABALHADORES DE EMPREITEIRAS
NO ESTALEIRO JURONG VOLTAM AO TRABALHO

PREPARE-SE PARA MAIS UMA EDIÇÃO 
DO MAIOR EVENTO DO ESPORTE  
AMADOR DO ESTADO DO  ESPÍRITO SANTO

Dia Internacional da

mulhermulher

Dia 7 de Março de 2014
A partir das 13 h

Auditório do Sintraconst

Participe!
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