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DILMA VAI PARA SEGUNDO TURNO E DE NOVO
DOIS PROJETOS DISPUTAM O PAÍS

Com mais de 43 
milhões de votos, o que 
sifnificou 41,59% dos 
votos válidos no 
primeiro turno da 
eleição presidencial, 
Dilma Rousseff vai 
enfrentar o tucano 
Aécio Neves no 2º turno 
da eleição.

Com esse resultado, 
mais uma vez dois 
projetos estão em 
disputa no Brasil.

O primeiro, 
representado pela 
presidenta Dilma, é o 
projeto que inclui os 
trabalhadores, que 
investe em educação, 
saúde, valorização dos salários, desenvolvimento com geração e 
distribuição de renda e, principalmente, emprego para todos. 

De outro lado, o candidato Aécio Neves representa o que se 
chama na política de «neoliberalismo». Esse tipo de política 
investe no mercado como o grande regulador da economia. Aí não 
se preocupa em garantir empregos, em melhorar salários, em 
investir em políticas sociais e muito menos se preocupa em 

distribuir renda. 
Esses dois projetos já 

estiveram em disputa no 
Brasil. Quando o 
neoliberalismo ganhou, o 
Brasil viu os salários se 
achatarem e o 
desemprego aumentar de 
forma acelerada. As 
negociações entre 
patrões e sindicatos se 
davam sem qualquer 
ganho real, com a única 
preocupação de manter 
empregos, o que nem 
sempre acontecia. 

Com a chegada de 
Lula ao poder, o Brasil viu 
políticas de geração de 
emprego e de valorização 

de renda, além de melhorias significativas em todos os 
setores. Dilma manteve essa política.

Agora os trabalhadores são convidados a pensar. Qual 
projeto queremos para o nosso Brasil? Queremos um 
governo a serviço do povo ou a serviço do mercado? 
Vamos à luta por mudanças cada vez melhores. O Brasil é 
convidado a optar.

PRESIDENTE DA CUT/ES É ELEITO DEPUTADO ESTADUAL
O companheiro Nunes foi eleito deputado com mais de 26 mil votos. A eleição de Nunes 
é parte de um projeto dos trabalhadores e trabalhadoras capixabas que desejavam uma 
representação autêntica da classe trabalhadora na Assembleia Legislativa capixaba. 
Nunes é comerciário, foi presidente da CUT/ES, onde está em seu terceiro mandato. Ali, 
ele desenvolveu um papel nunca antes realizado, de agregar os trabalhadores do campo 
e da cidade, junto aos movimentos populares. 
O mandato de Nunes pode significar uma nova ferramenta de ação da classe 
trabalhadora capixaba. Queremos um mandato popular e classista, voltado para as 
necessidades da população e comprometido com um projeto de sociedade. 
Queremos parabenizar o companheiro Nunes, bem como todos os trabalhadores e 
trabalhadoras que depositaram sua confiança em um projeto de luta por dias melhores.
Estamos juntos!

25ª FESTA DA CATEGORIA REPETE SUCESSO
Veja na Página 3
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MRV ENGENHARIAÉ PRECISO LEVAR A SÉRIO AS ELEIÇÕES

Carioca
Presidente do Sintraconst

FACOM ENGENHARIA

GREVE DE ÔNIBUS NÃO PODE SER DESCONTADA
No dia 6, Dia da Categoria, houve greve de ônibus em Vitória. Esse dia 

NÃO PODE ser compensado no feriado, já estabelecido pela Convenção 
Coletiva para o dia 10/10 (sexta-feira). Greve de ônibus é um fator que 
impede o trabalhador de comparecer ao trabalho, independente de sua 

vontade. Fique esperto e garanta o feriado do seu dia, companheiro. 

A MRV Engenharia volta a ocupar lugar de 
destaque em nossa coluna. Agora a gata 
inventou de pagar a PR para alguns 
empregados e deixar outros de fora. Não se 
sabe qual é o critério para isso, mas a 
intenção, com certeza é desunir os 
trabalhadores. 
Além disso, trabalhadores 
alojados da MRV têm seus 
direitos negados. A gata não 
dá folga de campo e não 
respeita a Convenção 
Coletiva. Até um caso de 
suicídio já aconteceu no 
alojamento da gata. Da 
mesma forma, ela não cobra 
que suas empreiteiras 
forneçam EPI’s para seus 
funcionários. Há empreiteiras 
da gata que não cumprem a CCT referente e nem sequer pagam direitos 
rescisórios para empregados demitidos. Os trabalhadores que se 
preparem, por que além de dar paulada, nós vamos paralisar obras da 
MRV a qualquer momento. Denunciem ao sindicato que vai ter paulada!

Essa gata está aprontando. Chegam denúncias no sindicato de que seus 
gerentes aplicam advertências e impõem balões em trabalhadores por 
qualquer motivo. A intenção disso, todos sabem, é lucrar de forma injusta 
sobre os trabalhadores. Não vamos aceitar posturas de ditadores nos 
canteiros. Quem não deve não tem por que aceitar advertência ou balão 
aplicados de forma arbitrária. Estamos de olho e  prontos para descer a 
paulada em quem atacar nossos direitos. 

Quando falamos sobre as 
eleições, muita gente ainda fala 
que odeia a política, outros falam 
que isso não é coisa para a gente 
debater, outros dizem que todo 
candidato é igual. Porém toda 
eleição, tem algum vencedor e é 
e s t a  p e s s o a  q u e m  v a i 
determinar como agiremos a 
partir dela.

O nosso país é governado e 
tem suas leis, todo parlamentar e 
governante é eleito e somos nós 

que elegemos. Será que não somos responsáveis? O 
que nos dá o direito de reclamar, se não queremos 
debater em quem votar? Se muitas pessoas se 
vendem nas eleições? Se olhamos alguém 
comprando voto, ao invés de denunciar, queremos 
que alguém nos dê algo? Se o candidato não pode ou 
não quer me dar algo, ele não é bom?  

O que faz um trabalhador, de poucos recursos 
financeiros votar em alguém que luta para ele 
continuar pobre e ignorante? O que faz o nosso líder 
espiritual, levar todo o seu rebanho a votar em quem 
não o representa?

São muitas as perguntas. Antes de acusar alguém 
de corrupto, o maior corrupto pode ser eu, ou você. 
Depende do que fizemos ou recebemos para 
participar das eleições.

O que mais assusta ver é que o Partido dos 
Trabalhadores aposta todo o seu governo na redução 
das  des igua ldades  soc ia i s ,  busca  t r aze r 
oportunidades para o povo menos favorecido, elimina 
a fome de nosso país, mostra para que servem as 
estatais e não é levado em consideração por quem 
mais precisa dessas políticas, a classe trabalhadora. 
Tá certo que a TV e algumas igrejas fazem de tudo 
para que o trabalhador se volte contra seu próprio 
partido. Mas o povo não parece ser mais tão ignorante 
em seu dia a dia. Não podia ser tão vulnerável para 
votar. Era para ter lado. Caraca, é difícil entender!

Bem, companheirada, há doze anos atrás, sequer 
tínhamos café da manhã nas obras, era o salário a 
seco. Hoje temos uma convenção forte, porém do 
mesmo jeito que a conseguimos, tem o patrão do outro 
lado querendo tirar. Ou você acha que eles se sentem 
felizes com seus direitos ? Se ficassem, não teria 
tantas empresas querendo a todo custo descumprir 
nossa convenção. 

Está claro, para eles, e tu ainda acha que não tem 
nada a ver com isso! É de ferrar!

Muito obrigado a todos os companheiros que 
compraram nossa  b r iga  pe lo  Par t ido  dos 
Trabalhadores. Um abraço especial ao companheiro  
Nailson Tolentino, você fez a diferença e viu nossa luta 
e comprou para si, obrigado.

Elegemos o nosso Deputado Nunes, dirigente 
sindical do Sindicomerciarios e presidente da 
CUT/ES. Obrigado a todos os que votaram nos 
candidatos comprometidos com nossa luta, a luta de 
classes.

Falta o principal, a reeleição da Presidenta Dilma, 
está em nossas mãos e não vamos perder esta 
batalha para os poderosos.

ARTE NOVA
Uma gatinha que está obrigando seus 
operários a trabalharem sem 
Equipamentos de Proteção Individual 
tem que levar paulada. A foto ao lado 
mostra uma obra em Cariacica, 
desenvolvida pela Arte Nova, que não 
se importa de colocar trabalhadores a 
mais de doze metros de altura sem 
nenhuma proteção contra queda. 
Esperamos que a paulada sirva de lição 
e que essa gata aprenda que a vida dos 
trabalhadores deve ser respeitada.

Funcionário de empreiteira da MRV (nem calçado e nem capacete)



J.E. JABOUR É A GRANDE CAMPEÃ DO 26º CAMPEONATO 
A Equipe da JE Jabour é a grande campeã do 26º Campeonato 
Operário da Construção de Futebol, o maior evento do esporte amador 
do Espírito Santo. 
A diretoria do Sintraconst/ES parabeniza a todas as equipes que 
participaram, seus atletas e corpo técnico. No próximo ano estaremos 
de novo em campo com toda nossa força e defesa do esporte. Confira 
a distribuições dos troféus do 26º Campeonato:
Campeã: JE JABOUR
Vice-campeã: MEMPRA
3º lugar: ADRIEL
Artilheiro: WENDEL (Adriel)
Defesa menos vazada: MEMPRA
Equipe mais disciplinada: JE JABOUR

25ª FESTA DA CATEGORIA REPETE SUCESSO
E LEVA 12 MIL AO SESI DE ARAÇÁS

A 25ª Festa da Categoria, assim como as anteriores, foi 
um sucesso. Sucesso de público e de organização. 
Cerca de 12 mil pessoas compareceram à festa, onde 
passaram um dia inteiro de confraternização, diversão 
e alegria. 
A organização da festa contou com a preparação de 7 
toneladas de comida e 4 toneladas de carne. O 
churrasco rolou solto o dia inteiro, com um bufê que 
serviu a comida o tempo todo para todos os presentes.
Dezenas de brindes foram sorteados durante a festa. 
foram contemplados com prêmios como 
liquidificadores, fornos elétricos, bicicletas, fornos 
microondas, televisão, geladeiras e 1 moto 0 km.
O dia também foi de recados políticos sobre o 
momento que o país vive e sobre a organização dos 
trabalhadores. A todo o momento diretores do sindicato 
lembravam aos trabalhadores e seus familiares que é a 
organização da classe trabalhadora que trouxe 
melhorias para o Brasil. Confira mais imagens abaixo:

O show da dupla Donato e Eduardo foi um dos pontos altos da festa

ALGUNS MOMENTOS DE UMA GRANDE FESTA

VERGONHA: A Equipe da Matricial não apareceu para a disputa do 
terceiro lugar, sendo eliminada por WO. Por essa prática antiesportiva, 
a Comissão Organizadora do campeonato está estudando a punição 
que será aplicada à equipe.JE Jabour: a equipe campeã do 26º Campeonato

Vista aérea da chegada da festa Milhares lotaram o ginásio A criançada se divertiu a valer nos brinquedos

Toneladas de comida foram servidas Dezenas de bons prêmios sorteados Torneio de Dominó em homenagem a Tião Mainha



PR DEVE SER PAGA
A PARTIR DO DIA 15/10

Outubro é mês de pagamento 
da Participação nos 
Resultados (PR). A PR deve 
ser paga no valor de um 
salário base de cada 
trabalhador, em acordo 
específico por empresa, a ser 
feito com a participação do 
sindicato. A Convenção 
Coletiva de Trabalho prevê o 
pagamento em duas vezes, 
sendo uma das parcelas em 
outubro. 
Não deixe de cobrar de sua 
empresa o pagamento da PR. 
Se ela não providenciar o 
acordo, chame o sindicato. 
Estamos aqui para fazer valer o seu direito.

ALOJAMENTOS DEVEM TRABALHAR
COM CONCEITO DE DIGNIDADE HUMANA

O Sintraconst/ES tem se 
preocupado com as condições em 
que ficam trabalhadores alojados 
no Estado. É prática de empresas 
do ramo trazer trabalhadores de 
outros estados e regiões para 
exercer trabalhos no Estado. Isso 
se dá, geralmente, em todo o Brasil 
e tem sido motivo de preocupação. 
As empresas que usam a 
modalidade de trabalhadores 
alojados devem obedecer a critérios 
especificados na Norma 
Regulamentadora18 (NR 18).  O 
problema é que, muitas vezes, as 
empresas não se preocupam com 
esses pré-rquisitos, o que muitas 
vezes causa problemas.

Além das condições do 
alojamento, também há a questão do respeito às convenções coletivas, com oferta de passagens e garantias de folgas para que 
os trabalhadores visitem suas famílias. 

Estamos de olho e vamos buscar uma parceria com a Fundacentro para fiscalizar as condições de vida nos alojamentos de 
trabalhadores da construção civil no Espírito Santo.

TRABALHADOR ALOJADO SE SUICIDA NA SERRA
No dia 10 de setembro de 2014 uma notícia triste ocupou a página do sindicato na internet. O trabalhador Daniel Paz 

Nunes, de apenas 21 anos, se jogou da janela de um alojamento da MRV, na Serra.  Além da tristeza do fato de um trabalhador 
tão novo ter atentado contra a própria vida, o sindicato quis questionar as condições de alojamento a que estão submetidos 
vários trabalhadores. 

Não lançamo culpa sobre ninguém, mas a reflexão é necessária. Há trabalhadores que não têm respeitado o seu direito de 
visita aos familiares. Há relatos dolorosos de trabalhadores que ficam mais de um ano sem poder visitar suas famílias. Um 
reclamou que sua filhinha de dois anos não o reconheceu quando foi visitá-la. 

O sindicato alerta. Trabalhadores alojados têm todos os direitos que os que não o  são, acrescidos do direito a passagens 
e folga especial para visita a suas famílias. 

Más condições de vida e saudades da família são fatores que podem levar à depressão. E a depressão é um fator de risco 
muito alto para atitudes extremas como a que foi tomada pelo trabalhador citado no início dessa matéria. Por isso todo 
cuidado é pouco. 

TRABALHADOR ACIDENTADO
TEM DIREITO A 3 CESTAS

Todo trabalhador que se afastar 15 dias ou mais, seja por 
doença ocupacional ou por acidente de trabalho, tem direito a 
receber o auxílio alimentação em três vezes o valor. Esse 
benefício deve ser pago pela seguradora contratada pela 
empresa.
Quem recebe cartão alimentação, deve receber três vezes o 
valor do mesmo. Quem recebe cesta deve receber três cestas. 
Há empresas, como a MRV, que se fingem de mortas quanto a 
essa obrigação.
O sindicato alerta: o trabalhador que ficou afastado e não 
recebeu o benefício deve denunciar, a fim de que façamos valer 
a Convenção Coletiva de Trabalho.

Atenção Sr. Domingos de Moura Correia que prestou serviço 
na empresa Blokos Engenharia.Processo: 1592.2005.007
Favor comparecer no departamento jurídico do Sintraconst, 
falar com Débora

Informe JURÍDICO
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