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ASSINADA A CONVENÇÃO COLETIVA

Construção Civil bate novo
recorde de geração de empregos
São os peões da construção civil quem
constróem este País. Fazemos questão
de lembrar isso o tempo todo, pois a
riqueza gerada no setor não chega à
mesa do trabalhador. Essa é uma das
nossas grandes lutas. Mas, tem nada
não, enquanto as injustiças não são
reparadas vamos fazendo a nossa parte.
Então, temos orgulho de informar que,
com o nosso suor e trabalho, a
Construção Civil bateu novo recorde de
geração de empregos!

Aqui no Espírito Santo o ramo da
Construção Civil empregou de janeiro a
março deste ano mais de 3 mil
trabalhadores. Este número representa
um aumento de 182,6% em relação ao
mesmo período do ano anterior –
quando foram criados 1.100 novos
postos de trabalho.

O Espírito Santo, segundo dados da
pesquisa da Fundação Getúlio Vargas,
ultrapassou a média da Região Sudeste,
que é de 148% em relação a 2007.

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!
Não marque touca companheiro.
Informe-se, participe! Acompanhe as
reuniões na sede do Sintraconst em
Vitória toda segunda-feira, das 18 às 19
horas, e em Guarapari, às terças, no
mesmo horário.

Ajude-nos a transformar todos esses
empregos em melhorias de vida para
toda a Categoria.

Convenção Coletiva garante avanços
Assinada pelo Sintraconst e Sindicato Patronal sexta-feira passada, a Convenção Coletiva
2008-2009 garante, até o momento, o maior índice de aumento salarial registrado este ano

no País. Os trabalhadores da Construção Civil conquistaram reajuste de 9,8% e 10%.
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.

E TEM MAIS...
Uma das nossas grandes lutas ao longo dos tempos, a PR, também está garantida!

E é prioridade que as cestas de alimentação sejam entregues na casa do trabalhador pela
empresa. O cartão-alimentação aumentou de R$ 83,00 para R$ 90,00.

Quem luta, conquista!
Acesse www.sintraconst-es.com.br e veja a Convenção Coletiva na íntegra.

Participaram da cerimônia de assinatura diretores do Sintraconst, Sintraconst-
Cachoeiro, Sintinorte e Sindicon. No destaque, Aécio Leite, presidente da

Fetraconmag
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Uma das máximas mais conhecidas
no Movimento Sindical é Só tem
patrão ousado quando o peão é

frouxo. E é mesmo. O nosso
Sindicato é de negociação e de paz.

Os trabalhadores são os guerreiros da
construção. E quando nos juntamos (e

sempre estamos juntos), coisas
grandes acontecem.

Nossos trabalhadores têm um nível de consciência política e
de direito trabalhista avançado, não aceitam ser roubados nas
obras. Vão pra briga sabendo porque estão lutando, confiam
no Sintraconst e têm certeza da vitória. Isso foi mais do que
provado na campanha pela PR. E até hoje tem empresas que

não pagaram a PR. E você, companheiro, que está se sentindo
prejudicado, entre em contato com a nossa Secretaria Jurídica

que vamos dar um jeito de resolver o problema.

Na verdade o Sindicato é o movimento dos trabalhadores
brigando por seus objetivos. E a força do nosso Sindicato vem

da base, pois os nossos companheiros estão sempre na luta.
Deu pepino na obra, a galera pára mesmo.

E por falar em parar, a companheirada não deve deixar os
patrões cortarem os dias em que não puderam trabalhar por

causa da greve dos Rodoviários. É injusto e ilegal. Quem
estiver sendo prejudicado tem que contar para o Sindicato e
parar tudo. Com mobilização e luta, vitórias importantes são

conquistas.

Aproveitamos para parabenizar os Rodoviários pelas
conquistas, que só foram possíveis porque encararam as caras
feias dos patrões, pararam, e arrancaram propostas razoáveis.

Valeu companheirada!

E a nossa luta continua!

Carioca, presidente do Sintraconst

Guerreiros da Construção
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EXPEDIENTE

Os convênios de saúde já
estão funcionando a todo va-
por no Sintraconst.

A parceira Unimed Saúde
disponibiliza agora um con-
sultor para prestar esclarecimentos à Categoria na sede do Sin-
dicato em Vitória, de segunda a sexta-feira, e fazer visitas aos
canteiros de obras para explicar detalhes do Unimed Fácil, que
é um plano mais barato e abrange vários serviços médicos.

Outra novidade do Sintraconst é o convênio com a empresa
SPA (Sistema Pax de Assistência), que oferecerá, a partir de
junho, serviços ambulatoriais – consultas nas especialidades
de clínica geral, ginecologia, cardiologia, ortopedia, neurolo-
gia e pediatria, no valor simbólico de R$ 10,00 para o titular e
R$ 17,00 para toda a família.

Cartão de Crédito Sintraconst

Você já tem o seu?
A parceria do Sintraconst com o Grupo Comprocard acaba

de disponibilizar mais um serviço: o Super Cartão de Crédi-
to Sintraconst. O novo convênio é mais um esforço do Sindi-
cato para garantir a você e sua família maiores possibilidades
na hora de fazer a compra no supermercado, farmácia, e por aí
vai.

Agora o companheiro não precisa mais pedir para pendurar
a conta na quitanda do Zé da Feira e nem na Mercearia da
Raimunda. A Rede Comprocard é credenciada em mais de 6
mil estabelecimentos em todo o Espírito Santo e lhe proporcio-
nará variedades de preços e produtos.

Por ser um cartão de crédito de cunho social, o Super Cartão
de Crédito Sintraconst não tem restrição para companheiros
com o nome no SPC ou SERASA e nem endivida seus titula-
res, pois não tem juros e o limite é previamente negociado com
o setor de recursos humanos da empresa.

Não perca tempo, ligue 2125-4883 e saiba como adquirir o
seu Super Cartão de Crédito Sintraconst.

EMPRÉSTIMO
O convênio para empréstimo com desconto em folha de pa-

gamento também está valendo. O Grupo Comprocard oferece
empréstimo com juro mínimo de 1,65% e máximo de 2,58%.
Os companheiros da Construção Civil têm condições especi-
ais. Entre em contato com o Núcleo de Apoio ao Trabalhador
(NAT) pelo telefone 2125-4883.

67 trabalhadores foram beneficiados durante o mês de maio
pelo serviço disponível no Sintraconst. Já estão cadastradas as
empresas Canal Imóveis, Construtora Charlone, Morar
Construtora e Construtora Decottignes.

Para ter direito aos convênios é preciso ser filiado ao
Sintraconst. Procure a Secretaria Geral e faça já a sua carteirinha!

CONVÊNIOS

Saúde para
toda a família
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CURTAS

A C E S S E !
f a l e  c o n o s c o

w w w . s i n t r a c o n s t - e s . c o m . b r

Conheça seus direitos

São exemplos as condições impostas para uma
promoção que envolvam favores sexuais, ou a ameaça

de demissão, caso o empregado recuse o flerte do
superior.

Geralmente, a vítima do assédio sexual é a mulher,
embora nada garanta que ele também não possa ser
praticado contra homens, homossexuais ou não. Do

mesmo modo o agressor pode ser homem (mais
comum) ou mulher.

No Brasil assédio sexual é crime e está assim definido
na Lei n° 10.224, de 15 de maio de 2001: “Constranger

alguém com intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua

condição de superior hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”.

No âmbito laboral, não é necessário que haja uma
diferença hierárquica entre assediado e assediante,

embora normalmente haja. A Organização Internacional
do Trabalho defino assédio sexual como atos,

insinuações, contados físicos forçados, convites
impertinentes, desde que apresentem uma das

características a seguir:

- ser uma condição clara para manter o emprego;
- influir nas promoções da carreira do assediado;
- prejudicar o rendimento profissional, humilhar,

insultar ou intimidar a vítima.

A vítima de assédio sexual deve denunciar o fato que,
se for enquadrado no tipo penal, será crime, além disso,

haverá o direito à indenização por danos materiais e
morais.

O assédio sexual caracteriza-
se por alguma ameaça,

insinuação de ameaça ou
hostilidade contra o

subordinado, sempre com
referência à questão sexual.

ASSÉDIO SEXUAL
PARTICIPAÇÃO
NOS RESULTADOS
Algumas gatas ainda estão insistindo em não pagar a PR 2007 para
os trabalhadores. Quem não recebeu deve procurar o Sintraconst,
que cobrará na Justiça. É bom lembrar que os companheiros que
foram demitidos em dezembro também têm direito a PR.

GREVE DOS
RODOVIÁRIOS
Nenhum trabalhador da construção civil é obrigado a pagar dias
que não puderam trabalhar por causa da greve dos Rodoviários.
Quem se sentir lesado deve acionar o Sintraconst.

FERRAMENTAS
Trabalhador não é obrigado a levar ferramentas de casa para
trabalhar na obra. A empresa tem que oferecer o material.
Quando há casos de arrombamento de armários, algumas empresas
estão obrigando os trabalhadores a pagarem as ferramentas. Está
acontecendo isso na sua obra, companheiro? Denuncie! 2125-488.

TRABALHO E FÉ
O Sintraconst está preparando um grande encontro para o povo
evangélico da Construção Civil. Se você e sua igreja tem interesse
em participar, entre em contato com a nossa Secretaria de Imprensa
pelo telefone 2125-4879.

22 equipes disputarão
Campeonato Operário

As inscrições para o XVIII Campeonato Operário da
Construção Civil foram encerradas. Este ano o título da maior
competição de futebol amador do Estado será disputado por 21
equipes. As partidas serão realizadas no campo do SESC de
Araçás, em Vila Velha.

Então companheiro, mobilize sua equipe, convoque a torcida,
pois a disputa promete ser acirrada! Quem leva a taça dessa vez?

r Tibério Incorporadora

r  Francavilla Construtora

r  Metron Engenharia

r  Orion Engenharia

r  Cittá Engenharia

r  Edifício Lilla (obra da

Mazzini Gomes)

r  Edifício Valverde (obra

da Mazzzini Gomes)

r Duto Engenharia

r Lorenge

r  JFD

r Matricial

r  Morar

r  Cígata Construtora

r  Cídria Construtora

r  Odebrecht

r  Eco

r  DR Construtora

r Vila Real

r  ARK

r  Abaurre

r Canal Imóveis

r  Vantec

TIMES INSCRITOS
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Campanha Salarial

PAU NA GATA! PACÍFICO
É. A Pacífico também entrou no Pau na Gata. A gatuna das unhas grandes
cortou os dias dos trabalhadores que não puderam ir ao serviço durante a

greve dos rodoviários, e a companheirada, claro, parou as atividades. E
quando a ficha da gata foi puxada, diversas irregularidades apareceram.

Mas a peãozada não deu mole não. Enfrentaram a gata, e, após sete dias de
greve, venceram a batalha. É isso aí companheiros!

ROSSI
Na propaganda veiculada na TV, a gata Rossi garante que sabe escolher o

lugar para as famílias morarem. Pode até ser, mas o fato é que não sabe
mesmo é escolher as gatas para prestar serviço. O BICHO TÁ PEGANDO
EM TODAS AS OBRAS DA GATA. As empreiteiras estão desrespeitando

a Convenção Coletiva em tudo quanto é canto do Estado.

O Sintraconst já acionou os meios legais para cortar as unhas dessa
gataiada.

VIDA DE PEÃO
Episódio de hoje: ‘ Doutores’

OLHA SÓ...!

QUE HISTÓRIA É ESSA DE ‘DOTÔ’,

COMPANHEIRO? ENGENHEIRO NÃO É DOTÔ. É

ENGENHEIRO E PRONTO. PRA SER DOTÔ TEM

QUE TER ‘DOUTORADO’.

um médico,

por exemplo, a gente

costuma chamar de dotô

por costume mesmo.

ainda mais ser for um

dotô conhecido, da

familia...

esse negócio de chamar

engravatado de dotô veio

desde a época do

coronelismo. é bom tratar

todo mundo com respeito,

mas sem essa de ‘dotô’.

OI DOTÔ!

Como vai o senhor?

A famIlia vai bem?

HUM...

CÊ TEM

RAZÃO!

“e, no final, trabalhamos todos no mesmo

 ambiente: o peão, o engenheiro, o médico, o advogado, e por ai vai...

E se o engenheiro é sangue bom, tudo dá certo. Mas se for metido a

‘dotô’, que vá fazer um curso de doutorado.

e abuso de poder dá processo por assédio moral”

E A NOSSA LUTA

CONTINUA!

Desenho e arte-final: Grétti
Roteiro e argumento: Júnior Eler e Virley Santos


