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O  MAIOR  AUMENTO  SALARIAL
DO PAÍS!

NOS MOBILIZAMOS, LUTAMOS, RESISTIMOS e ARRANCAMOS 9,8% e 10% DOS PATRÕES, CONQUISTANDO:

Sem os desgastes causados por greves, mas com muita união e mobilização,
os trabalhadores da Construção Civil conquistaram 9,8% e 10% de aumento
salarial dos patrões. E, atenção, pois significam, até então, os maiores
índices de aumento registrados este ano no País!

A companheirada bateu o martelo na assembléia realizada em 1° de Maio,
Dia dos Trabalhadores, em meio às comemorações programadas pela CUT-
ES, na Praia de Camburi. Para o presidente do Sintraconst, Carioca Peres, os
índices conquistados são reflexos principalmente das greves dos
trabalhadores de Vila Velha pela PR: “Os patrões sentiram a disposição dos
companheiros. Viram que não estamos de brincadeira e preparados para
tudo. Agora é continuar com as nossas fiscalizações para que o Acordo
Coletivo seja cumprido”.

O reajuste salarial de 10% vale para as funções de piso mínimo (auxiliar de
obras à vigia) e 9,8% para as funções de sub-oficial à encarregado geral. Os
companheiros da área industrial terão reajuste igual de 9,8% para todas as
funções, e a incorporação de 3% do vale-transporte para quem já possui o
benefício.

ACESSE!
www.sintraconst-es.com.br

As empresas só poderão mudar de
cesta para tíquete após contato

com o Sintraconst, que submeterá
a proposta aos trabalhadores em
assembléia. É prioritário que as

cestas sejam entregues na casa do
trabalhador pela empresa. O

cartão-alimentação aumentou de
R$ 83,00 para R$ 90,00.

A Participação nos Resultados
(PR 2008) também está garantida!
É mais uma prova de que, quem
luta, conquista! E a nossa luta

continua...
Trabalhadores dizem sim à proposta: união foi fundamental para a vitória

www.sintraconst-es.com.br

CESTA E PR

TABELA COM OS

NOVOS SALÁRIOS
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EXPEDIENTE

Nos mobilizamos, resistimos, avançamos,

CONQUISTAMOS!
E conquistamos mesmo,
companheirada. 10% de reajuste
salarial, e sem greve, e mantendo
ainda os direitos conquistados em
Convenções Coletivas passadas, não
é pra qualquer um não. Sem falar
que a Participação nos Resultados
foi convencionada – portanto é Lei,

está mantida, os trabalhadores merecem.

O Sintraconst conduziu muito bem as negociações, e desde
o início deixou bem claro que não iríamos arredar o pé. A
logomarca da nossa Campanha Salarial foi ousada, trouxe
um menininho serelepe, com um capacete de peão na
cabeça, descendo o pau numa gata, arrancando à força das
empresas os direitos dos trabalhadores. Este foi o sinal de
que estamos aí para o que der e vier. Parece que os patrões
entenderam o recado.

Nossos diretores fizeram da união a nossa principal arma
contra os empresários. O nosso Sindicato, então, está cada
vez mais firme e mais forte. Mas de onde vem essa força?
Do trabalhador, é claro! O fechamento da Campanha
Salarial com o maior índice de aumento salarial do País só
foi possível graças à disposição dos companheiros.

Podemos destacar como fatores determinantes para esta
vitória as greves em busca da PR que ocorreram na
Samarco, Vale e principalmente em Vila velha onde os
companheiros foram guerreiros naquela luta bonita e quente
onde o único alvo daquele monte de bicicleta nas ruas era –
e foi! – a vitória.

Parabéns companheirada! A gente se encontra nessas lutas
de fazer cumprir com a nossa Convenção e Acordos que
virão.

E a nossa luta continua!

Carioca, presidente do Sintraconst

Atenção companheiros: já está funcionando o convênio com a
Unimed Saúde. Você que procurava um plano de saúde acessível e
de referência, encontrou! O Sintraconst, agora, é parceiro da Unimed
e disponibiliza para a Categoria o Unimed Fácil, uma modalidade
de plano de saúde disponível, apenas via empresas, sindicatos ou
associações. O plano é mais barato e abrange vários serviços médicos.

Ainda na linha de assistência médica, o Sintraconst modificou os
termos do convênio com a empresa SPA (Sistema Pax de
Assistência), que oferecerá, a partir de junho, serviços ambulatoriais
– consultas nas especialidades de clínico geral, ginecologia,
cardiologia, ortopedia, neurologia e pediatria – no valor simbólico
de R$ 10,00 para toda a família.

O Sintraconst está buscando mais parcerias para oferecer
convênios Entre em contato conosco pelos telefones 2125-4885 /
2125-4882.

Mais convênios
para os trabalhadores

O Sintraconst também firmou convênio com o Grupo
Comprocard, que oferece empréstimo financeiro com desconto em
folha de pagamento com juro mínimo de 1,65% e máximo de 2,58%.
O Grupo oferece condições especiais para a Categoria. Cada caso é
analisado em particular.

Ao precisar de ajuda financeira, procure o Núcleo de Apoio ao
Trabalhador (NAT), instalado na sede do Sintraconst em Vitória,
para simulações de financiamento e informações sobre como reali-
zar o empréstimo. Entre em contato com o NAT pelo telefone 2125-
4883.

Um lembrete: para ter direito aos benefícios é preciso ser asso-
ciado do Sintraconst. Entre em contato com a Secretaria Geral e
peça sua carteirinha de filiado.

NO SISTEMA
Os trabalhadores das empresas Canal Imóveis, Construtora

Sharlone e Morar Construtora  já podem ter  acesso aos  emprésti-
mos. Mais informações sobre convênios? Ligue 2125-4885 / 2125-
4882.

Precisando de dinheiro?
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
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PAU NA GATA! DACASA
A Ibeza Construtora, empresa de ‘fachada’ da DACASA, Grupo

Mata da Praia, esculhambou geral: se recusou a pagar a
Participação nos Resultados (PR) mesmo após o Acordo ter sido

assinado com o Sindicato Patronal. Os trabalhadores tiveram que
fazer cinco dias de greve. Assunto resolvido, a Ibeza, para mostrar o

poder do Capital, demitiu alguns companheiros.

Mas os trabalhadores continuam firmes na luta. Portanto, PAU NA
GATA!

MONTALVANI
Vejam só, por essa ‘quase’ ninguém esperava:  A ‘GATA

TRAMBIQUEIRA’ MONTALVANI ENGENHARIA LTDA
entrou na Justiça para não pagar a Participação nos Resultados aos

trabalhadores! Pode uma coisa dessas? Leva o ouro, arranca o
couro dos companheiros e se recusa a cumprir o que foi acordado

em Lei. Mas tem nada não. Se é na Justiça que temos que ganhar a
parada, então é pra lá que nós vamos!

‘É NÓIS’ NO
1° DE MAIO...
Após a assembléia que fechou
a Campanha Salarial da nossa
Categoria, os companheiros
da Construção Civil juntaram-
se a trabalhadores de todo o
Estado, de diversos
segmentos, que caminharam
até o final da Praia de
Camburi, onde as atividades
do 1° de Maio foram
concentradas. Uma das
bandeiras defendidas foi a
redução de 44 para 40 horas
semanais.
Houve ato político,

manifestações culturais, shows com artistas
regionais, teatro, danças e, no final, super-show
com a banda nacional Cidade Negra, marcando a
despedida do vocalista Toni Garrido, que agora
parte para carreira solo. O evento foi organizado
pela Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES).

Além de ter a ferramenta afiada, a peãozada da Construção Civil é
boa de bola. O Sintraconst foi campeão e vice no torneio de futebol
de areia promovido pela CUT, no Dia do Trabalhador, categoria
masculina. O Sindicomerciários faturou o título na categoria
feminina.
30 equipes participaram do torneio, bem conduzido por Luciano
Martins (diretor do
Sintraconst) e
Genivaldo Moreira
(diretor do
Sindicomerciários).
Gaguinho foi um dos
principais
responsáveis por
levar os times da
Construção Civil às
conquistas.
Valeu,
companheiros!

Sintraconst faz ‘cabelo e barba’
CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA

Camisas listradas: campeões. Camisas amarelas: vices
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Campanha Salarial

Auxiliar de Obras R$    457,38

Mensageiro R$    457,38

Auxiliar de Escritório R$    457,38

Vigia R$    457,38

Suboficial R$    529,02

Operador de Equipamento R$    529,02

Oficial R$    625,64

Almoxarife R$    625,64

Apontador R$    625,64

Oficial Pleno R$    734,34

Oficial Polivalente R$    809,23

Encarregado R$    869,62

Encarregado Geral R$ 1.130,50

NOVO PISO DA MONTAGEM
Ajudante de Montagem R$    485,54

Suboficial de Montagem R$    628,06

Almoxarife de Montagem R$ 1.260,94

Caldeireiro R$ 1.260,94

Eletricista R$    963,82

Eletricista de Manutenção R$ 1.021,80

Eletricista F/C R$ 1.260,94

Eletricista Montador R$ 1.183,64

Encanador Industrial R$ 1.260,94

Encarregado Caldeiraria R$ 2.261,00

Encarregado isolamento R$ 2.261,00

Encarregado Tubulação R$ 2.261,00

Encarregado Montagem R$ 2.261,00

Ferramenteiro R$    908,27

Funileiro R$ 1.292,35

Instrumentista R$ 1.260,94

Instrumentista Tubísta R$ 1.116,01

Instrumentista Montador R$ 1.077,36

Isolador R$    956,58

Jatísta R$    850,29

Lixador R$    821,30

Maçariqueiro R$    922,76

Mecânico Ajustador R$ 1.260,94

Mecânico de Manutenção R$ 1.099,10

Mecânico Montador R$ 1.072,53

Mestre de Montagem R$ 1.616,04

Mestre de Eletricidade R$ 1.616,04

Mestre de Solda R$ 1.616,04

Mestre de Instrumentação R$ 1.616,04

Mestre de Montagem R$ 1.616,04

Mestre de Tubulação R$ 1.616,04

Montador de Andaime R$    997,64

Montador de Estrutura R$    954,16

Pintor Industrial R$    954,16

Pintor Letrista R$    850,29

Pintor Jatísta R$    954,16

Rigger R$ 1.024,21

Soldador de Chaparia RX R$ 1.401,05

Soldador de Chaparia R$ 1.229,54

Soldador MIG/MAG R$ 1.555,65

Soldador Tubulação/RX R$ 1.492,84

Soldador TIG/ER R$ 1.601,54

Soldador TIG R$ 1.565,31

NOVO PISO SALARIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TRABALHADORES RECEBEM

COMENDA SATURNINO MAURO

Carioca é homenageado
na Assembléia Legislativa

Carioca recebeu a Comenda e o Certificado da
deputada Janete de Sá

O presidente do Sintraconst, companheiro Carioca,
recebeu da Assembléia Legislativa a Comenda

Saturnino Rangel Moura, em reconhecimento do
seu trabalho frente ao Sindicato, na luta pelos

direitos dos trabalhadores da Construção Civil.

A Comenda foi entregue pela deputada Janete Sá,
em sessão realizada no dia 30 de abril, véspera do

Dia Mundial do Trabalhador. Um dia depois da
homenagem, os companheiros da Construção Civil

fecharam um dos maiores acordos coletivos da
história da Categoria, conquistando o maior índice

de aumento salarial do País este ano.

“Nós construímos este País, e a nossa Categoria não
é valorizada. No nosso setor há alto índice de

acidentes fatais, estamos há tempos lutando pela
aposentaria especial, um direito nosso mais do que

justo, e temos os menores salários do Brasil. Mas
somos guerreiros, sabemos que quem luta conquista

e estamos sempre na luta. Por isso dedico esta
Comenda a toda a companheirada da Construção

Civil” – reconheceu Carioca.

Campeonato Operário
As inscrições das equipes para o
Campeonato Operário da Construção
foram prorrogadas para até o dia 15 de
maio. Não perca tempo, entre em
contato com o Sindicato!

Documentos necessários
- Contracheque do último mês
- Carteira de Trabalho
- Foto 3x4


