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Trabalhadores aprovam Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2016

COM LUTA  E DETERMINAÇÃO, TRABALHADORES
CONQUISTAM UM DOS MAIORES REAJUSTES DO PAÍS

Uma manhã de domingo chuvosa, Dia das Mães, 
fazendo frio.  Era de se esperar que nada aconteceria. Mas 
os diretores do Sintraconst/ES viram mais de 600 
trabalhadores se reunindo em uma assembleia convocada 
pelo sindicato para discutir a Convenção Coletiva de 
Trabalho. 

Essa participação marcou o fechamento da campanha 
salarial de forma bonita. Por que ela mostrou os nossos 
trabalhadores determinados a lutar por direitos. Mostrou 
também que estão conscientes do que fazem e, por isso, 
arrancaram um reajuste superior ao da média vericada em 
outros estados. 

O companheiro Carioca, presidente do Sintraconst/ES, 
arma emocionado: «conquistamos os 9% e outros 
benefícios por determinação e disposição de luta de 
companheiros que a todo momento mostrarams-e dispostos 
a qualquer forma de enfrentamento. Isso foratalece a ação 
do sindicato». 

Conra as principais conquistas dessa campanha 
salarial?:

9% de , sendo 8% em maio e 1% em reajuste salarial
outubro;

Cesta básica de R$ 240,00 no cartão alimentação. Se 
o trabalhador quiser, pode ser 1 cesta de R$ 100,00 e 1 
cartão alimentação de R$ 140,00;

Plano de Saúde ambulatorial obrigatório para TODOS 
os trabalhadores, sem desembolso nenhum por parte 
do trabalhador. (Quem quiser ampliar a cobertura do 
plano, pode fazê-lo, desde que pague a diferença).

Assiduidade passou de R$70,00 para R$80,00 (isso 

totaliza R$ 320,00 para a  alimentação, já que a 
assiduidade foi desmembrada da alimentação. Têm direito 
a 100% quem não tiver nenhuma falta, a 50% para que 
tiver uma ou duas faltas e 0% para que tiver mais de duas 
faltas. Vale lembrar que falta justicada não é falta). 

Com essa CCT fechada, a categoria mostrou mais uma vez 
que tem disposição de luta e que não foge da raia. Parabéns a 
todos. No ano que vem estaremos de novo, em nova 
campanha salarial. 

COMPANHEIRADA!
VALEU,

Assinatura da CCT 2014/2016 (12/05/14)



Carioca
Presidente do Sintraconst

LORENGE

TRABALHADORES DA MRV
 SE FORMAM EM PEDREIROS

No dia 03 de abril aconteceu a 
formatura dos trabalhadores da 
MRV em Pedreiros. Foram 06 
formandos que participaram da 
Capacitação Prossional. O curso 
teve a duração de 200 horas e foi 
ministrado pelos Professores 
Josué de Jesus Felix e Gercy.

E s s a  é  u m a  p a r c e r i a 
Sintraconst/ES, IFES, MRV e 
Secretaria Municipal de Trabalho 
da Serra. Parabéns aos formandos. 
Quem luta também educa! Formandos do Curso de Pedreiro

FOI DADA A LARGADA E CAMPEONATO DA 
CONSTRUÇÃO JÁ VAI PARA QUARTA RODADA
N o  d i a  1 2  d e  a b r i l 

aconteceu a abertura do 
XXIV Campeonato Operário 
da Construção. A abertura 
contou com a presença dos 
jogadores, seus familiares e 
d e  d i r e t o r e s  d o 
Sintraconst/ES.

Esse ano serão 20 equipes 
ao total e os jogos vão ser 
nos campos do Sesi de 
Araças e da Escelsa.

As equipes se mostraram 
animadas e dispostas a lutar pela conquista do título de campeão neste que 
é o maior evento do esporte amador do Estado do Espírito Santo.

A abertura já começou com dois jogos:
MeJ 2 x 1 Morar 
Benito Hidraulica 0 x 0 Canal.
Sempre estaremos divulgando notícias do campeonato em nossa página 

no facebook e em nosso jornal. Não deixe de acompanhar e torcer pelo seu 
time.

A gata Lorenge não se sente na obrigação 
de cumprir Convenção Coletiva e muito 
menos a Legislação Trabalhista. Há 
trabalhadores sem CTPS assinada dentro 
da obra, o que é ilegal. Além disso, ela 
apresenta uma proposta de plano de saúde 
que inviabiliza o trabalhador de ter acesso 
ao mesmo. Isso é vergonhoso e mostra 
uma gata que não se preocupa em andar 
na linha.

A Arpa mostra em suas obras um grande desrespeito para com os 
trabalhadores. Na construção da Unis, em Cariacica, faltam banheiros e 
área de vivência. Os trabalhadores não têm nem refeitório para a 
alimentação. O Sintraconst já está encaminhando denúncia para o 
Ministério Público, já que a gata marca reunião conosco e não parece. 
Vamos para a paulada, pra ver se ela entende.

CONSTRUTORA ARPA

Domingo dia 11 de maio, 
os companheiros e 
companheiras que 
estiveram na assembleia, 
mostraram que têm 
disposição e lucidez.

Disposição, que se o 
patrão não saísse dos 7, 
30%  e não melhorasse na 
alimentação e no plano de 
saúde, teríamos greve. E os 
companheiros mostraram 
que tem disposição para 

isso.
E lucidez, porque viram que na Bahia os 

trabalhadores zeram 40 dias de greve e 
levaram 8%; em Mato grosso do Sul, duas 
semanas de greve e 8%; na Comperj, quase 
quarenta mil peões na mesma obra em Itaboraí 
(RJ) fozeram quase 50 dias de greve elevaram 
apenas 9%. Essas são algumas, entre outras 
situações pelo Brasil afora. 

Não restou outra alternativa que não fosse o 
acordo. Parabéns, companheirada pela 
sensatez! Vocês são ouro. Com certeza é uma 
grande vitória, sem contar que a partir de 
agora, ca obrigado a ter plano de saúde e o 
trabalhador só paga algum dinheiro se ele 
optar por um de maior cobertura. 

1º de Maio em Cuba, a mais digna festa de 
trabalhadores do mundo. Mais de seiscentos 
mil trabalhadores vão às ruas de Havana dizer 
aos governantes: «não queremos que mude o 
regime de governo»; que maravilha e conança 
passada pelo povo ao governo e do governo 
ao povo, fantástico! Só a televisão que fala que 
o povo lá não gosta de Cuba, a mesma 
televisão que quer acabar com o Partido dos 
Trabalhadores. Na cabeça de burguês, 
trabalhador é para trabalhar. Para mandar, tem 
a burguesia. 

Obrigado pelos mais de dez mil votos que 
teve nossa chapa!

E a nossa luta, continua! 

FECHAMOS O ACORDO.
SÓ NA PRESSÃO!
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ELEIÇÃO: CATEGORIA ELEGE CHAPA
ÚNICA COM 98% DOS VOTOS VÁLIDOS

10.366 trabalhadores deixaram seus votos válidos na 
eleição para nova diretoria do Sintraconst, para o mandato 
de 2014 a 2018. Os próximos quatro anos serão 
conduzidos novamente pela atual diretoria, que teve o 
reconhecimento da categoria, com uma votação 
expressiva, com procura por urnas em vários pontos do 
Estado. 
Essa participação mostra a conança dos trabalhadores no 
trabalho sério que vem sendo desenvolvido no 
Sintraconst/ES, que hoje é uma referência de organização 
sindical nacional.

Foram três dias de votação. Para rodar todas as obras e colher 
votos tivemos dezenas de pessoas envolvidas em todos os 
trabalhos. Nossos agradecimentos aos funcionários dos 
sindicatos, militantes e dirigentes sindicais de outras categorias. 
Nossos agradecimentos especiais a companheiros de fora do 
estado que vieram prestar apoio. Companheiros da Bahia , 
Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro

A diretoria eleita para estar os próximos quatro anos à 
frente do Sintraconst/ES toma posse no dia 25 de julho de 
2014. A solenidade de posse é um momento de renovação 
de nossos compromissos políticos em defesa dos 
trabalhadores da construção civil e montagem do ES e em 
defesa de toda a classe trabalhadora.

10.366 VOTOS

AGRADECIMENTOS

POSSE DA DIRETORIA

LEGITIMIDADE
A sua participação dá legitimidade a nossa ação sindical. 
Queremos desenvolver mais um mandato comprometido 
com a categoria e com toda a classe trabalhadora.

Sintraconst x Enesa ( Arcelor 
Mittal)
Processo: 314.2005.013

Favor ligar somente os 
listados.
Comparecer exclusivamente 
com a CTPS.
Agendar no telefone 2125-
4864 Financeiro.

- ADREILTON SILVÉRIO MODESTO
- AILTON ANTONIO DOS SANTOS 
- ANDERSON ADRIANO B. SOUZA
- CARLOS ALBERTO TRANCOSO 
- DANILO OLIVEIRA LIMA 
- DAVID GAMA DE OLIVEIRA 
- DELEON DE JESUS DA SILVA 
- DJALMA PEREIRA GOUVEA 
- FLÁVIO ANTONIO TORRES 
COSTA 
- IRAPUAM CORREIA DA SILVA 
- JOÃO MIGUEL PAULINO 

- JORGE CORREIA
- JORGE LUIZ MOTA 
PASSOS 
- JOSÉ FIRMINO DE LIMA
- JOSÉ CARLOS LOPES 
- JOSÉ HAMILTON DOS 
SANTOS 
- JOSÉ ONOFRE
- LINALDO DE JESUS 
- MARCOS ALEANDO 
COSTA 
- MARCOS Aº FERREIRA 

DOS SANTOS
- MARCOS S. DOS 
SANTOS
- ORLANDO MAIA 
- PABLO J. DA ROCHA 
- ROBERTO C. SOUZA 
DELFINO 
- ROGÉRIO MOURA 
GOMES 
- SEBASTIÃO PACHECO 
DE ANDRADE 
- VALDEMIR EVARISTO 
DA SILVA
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28 DE ABRIL: POR UM TRABALHO
SEM VÍTIMAS DE ACIDENTES

No dia 28 de abril 
celebrou-se em todo o 
mundo o Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de 
Acidentes de Trabalho. 
Todos os dias, em todo o 
mundo, milhares de 
trabalhadores se acidentam 
no exercício de suas 
funções. Esses acidentes 
ferem, machucam, mutilam, 
deixam sequelas e matam. 
Além disso, eles também 
signicam altos gastos para 
a Previdência Social, uma vez que o 
trabalhador afastado por acidente não pode 
car sem recebimento de salário.

Essa data é um momento importante para 
reexão sobre as codições de trabalho a que 
homens e mulheres são submetidos todos os 
dias. O trabalho não pode ser motivo de morte. 
Onde o trabalhador tira o sustento próprio e de 
sua família deve ser espaço cuidado para que 
fatores de risco desnecessários não existam. 
O Sintraconst/ES, ao lado da CUT e de 
organismos como a Fundacentro, sempre 
debate a data a partir da ótica dos 
trabalhadores, das normas regulamentadoras e 
da necessidade de se investir na segurança do 
trabalho como um pilar fundamental das 
relações trabalhistas.

DIA DO TRABALHADOR: 10 MIL NA CAMINHADA
DO(A)  TRABALHADOR DA CUT/ES

A CUT/ES, em conjunto com a Federação dos 
Trabalhadores na Agicultura e a Federação das 
Associações de Moradores e Movimentos Populares do 
Espírito Santo, realizou mais um primeiro de maio 
unicado e que reuniu cerca de 10 mil pessoas na 
caminhada do trabalhador e da trabalhadora. 
Como já é tradição, o Sintraconst/ES realizou nesse dia a 
Assembleia de fechamento da Convenção Coletiva de 
Trabalho e depois participamos da caminhada e das 
atividades do Dia do Trabalhador. 
Durante todo o dia, logo após a caminhada, trabalhadores 
do campo e da cidade e também membros de movimentos 
populares estiveram na praia de Camburi, em um dia 
inteiro de confraternização e de recados políticos. 
O presidente da CUT/ES, companheiro José Carlos 
Nunes, disse que os trabalhadores já estão cansados de 
apresentar pautas de reividicações ao governo do Estado 
e não obterem respostas. A construção de um Dia 
Estadual de Lutas já surgiu como proposta do 
companheiro, para que os trabalhadores levem suas lutas 
para que toda a sociedade capixaba conheças os anseios 
da classe trabalhadora urbana e rural. 

ALERTA PARA PRÁTICAS
ANTI-SINDICAIS NA LORENGE

O Sintraconst/ES tem 
recebido denúncias de 
práticas anti sindicais 
nas obras da Lorenge. 
Segundo as denúncias 
é comum os 
trabalhadores 
receberem pressão por 
parte de patrões e 
encarregados para se 
desliarem do sindicato. 

Não custa lembrar 
que o direito de livre 
organização e 
sindicalização é garantido pela Constituição Federal. Portanto, 
se a Lorenge adota essa prática como política da empresa, ela 
está atentando contra a Constituição. Além disso, a gata não 
cumpre boa parte dos acordos que rma com o sindicato.

Pior ainda, quando uma ação por parte de gerência ou 
encarregados gera constrangimento em trabalhadores, isso 
pode caracterizar «assédio moral coletivo», uma vergonhosa 
marca para uma empresa que se diz de respeito.

O Sintraconst/ES não se deixa intimidar. E por isso vamos 
intensicar nossa ação sindical nos canteiros de obras da 
Lorenge, com uma grande campanha de sindicalização. 

Trabalhadores unidos não têm medo de cara feia de patrão. 
O Sindicato é patrimônio dos trabalhadores. 
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