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PATRÕES AMEAÇAM NÃO PAGAR PR ESTE ANO

PR 2008: A LUTA CONTINUA!
É chegada a hora de convocar
novamente os companheiros
para a briga: está nascendo um
movimento patronal no intuito
covarde de não pagar a
Participação nos Resultados
2008, cujo direito foi
conquistado com tanta luta e
mobilização pelos trabalhadores
da Construção Civil. E o mal
tem que ser cortado pela raiz. O
pagamento da PR está garantido
na Convenção Coletiva,
portanto, tem força de Lei.

Os trabalhadores estão
convocados para assembléias no
dia 20 de julho, às 8 horas, na
sede do Sintraconst em Vitória; e
no dia 22 de julho, às 17h30, na
sede do Sintraconst em
Guarapari. E fiquem atentos: A
PRIMEIRA PARCELA DA PR
TEM QUE SER PAGA JUNTO
COM O PAGAMENTO DE
JULHO, ATÉ O DIA 5 DE
AGOSTO.

NOSSOS ENDEREÇOS
Sintraconst Vitória: Rua
Pereira Pinto, 37, Centro de
Vitória. Telefone: 2125-4888.
Sintraconst Guarapari: Rua
Santana do Iapó, 339, Bairro
Muquiçada. Telefone: 3261-
1127.

UÉ...

O QUE TÁ

ACONTECENDO

AQUI

COMPANHEIRO?

JÁ ESTAMOS ACOSTUMADOS.

OS PATRÓES FICAM ASSIM

QUANdO TÊM QUE ENFIAR A

MÃO NO BOLSO. ISSO É UM

TRABALHO PARA O

SINTRACONST!

Pessoal do administrativo
também quer receber

NOSSAS LUTAS
A PR 2007 demorou, mas
constou. E não foi fácil: os
trabalhadores de Vila Velha
puxaram o bonde e greves
pipocaram em vários cantos do
Estado. Depois de muita
pressão, os patrões tiveram que
ceder, mas ainda há casos
isolados de empresas que não
pagaram a PR 2007. A Justiça,
claro, está dando ganho de causa
aos trabalhadores.

Então, companheiros, luta é
com a gente mesmo.

E quanto maior a luta, maior a
vitória! Acompanhem as
convocações e participem das
assembléias. A vitória será
nossa!

As empresas não querem pagar o pessoal do
administrativo de forma alguma. Os patrões

estão incentivando os trabalhadores de
categorias diferenciadas (técnicos, engenheiros,

secretárias, gerentes, motoristas...) a se
desfiliarem do Sindicato, para, dessa forma, as

empresas não pagarem PR. Alguns trabalhadores
estão caindo na cilada. Não se deixe enganar

companheiro! Dúvidas? Ligue para o Sintraconst
(2125-4888).

A C E S S E !
w w w . s i n t r a c o n s t - e s . c o m . b r

w w w . s i n t r a c o n s t - e s . c o m . b r
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A metade do ano passou com

muitas lutas, dificuldades e

conquistas. Alguns problemas

foram resolvidos, alguns não e

outros ficaram para o 2°

semestre.

A PR veio no início do ano e com

algumas greves. Ainda há empresas que não pagaram a

PR do ano passado e outras que dizem que não

pagarão a deste ano. Nós, trabalhadores, afirmamos

que VAMOS RECEBER – e custe o que custar.

Disposição nós temos.

Garantimos a entrega da Cesta Alimentação em casa e

as empresas agora querem nos enfiar o cartão – e a

diferença é clara, a nossa cesta não é comprada por R$

90,00, por isso insistem tanto no cartão.

ADITIVO DA MONTAGEM
Conseguimos elevar o piso da montagem e os patrões

dizem que é só para as expansões. Mas e a obra da

Petobras? Até quando vamos resistir? O soldador que

não trabalha em expansão industrial não é soldador?

Bem, companheiros, temos muita coisa para resolver

neste 2° semestre.

Por outro lado, a abertura do Campeonato Operário da

Construção foi show de bola...

E a nossa luta continua!!!

Palavra de peão

O Jornal Operário da Construção  é uma produção
da Secretaria de Imprensa  do SINTRACONST -
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil e Montagem do Espírito Santo.

Endereço:  Rua Pereira Pinto, 37, Centro, Vitória-ES.
CEP 29016-260 - Telefone: 2125-4888.
Sub-sede Guarapari:  Rua Santana do Iapó, 339, Bairro Muquiçada.
CEP 29200-000. Telefone: 3261-1127.
Sub-sede Aracruz:  Av. Venâncio Flores, 1383, 1° andar,
sala 05 - Centro. CEP 29190-000. Telefone: 3256-
4427.

Secretário de Imprensa: Virley Alves Santos
Jornalista:  Júnior Eler (ES01758JP)
Estagiário: Lucas Inácio      Charges: Grétti
E-mail:  imprensa@sintraconst-es.com.br
Site:  www.sintraconst-es.com.br

EXPEDIENTE

CONVÊNIOS

Como divulgamos na edi-
ção passada do Jornal Operá-
rio da Construção, a parceria
do Sintraconst com a Unimed Saúde já está funcionando. De
segunda a sexta-feira você pode agendar um horário com a con-
sultora Beth, pelos telefones 3031-5130 e 9997-1861 e tirar
todas as suas dúvidas sobre preços e vantagens do Unimed Fá-
cil Participativo.

O plano é uma modalidade de convênio médico mais barato
e abrange vários serviços médicos, e só é disponibilizado atra-
vés de convênios com sindicatos e empresas.

CONFIRA A TABELA

Faixa etária Unimed Fácil Participativo
De 00 a 18 anos R$   27,96
De 19 a 23 anos R$   35,54
De 24 a 28 anos R$   43,15
De 29 a 33 anos R$   49,89
De 34 a 38 anos R$   54,18
De 39 a 43 anos R$   59,85
De 44 a 48 anos R$   69,20
De 49 a 53 anos R$   89,98
De 54 a 58 anos R$ 101,85
Acima de 59 anos R$ 162,21

Saúde para
toda a família

EMPRÉSTIMO E
CARTÃO DE CRÉDITO SINTRACONST
Os convênios com o Grupo Comprocard já estão disponí-

veis faz tempo. O Cartão de Crédito Sintraconst possibilita
fazer compras a prazo em mais de 6 mil estabelecimentos co-
merciais. A diferença do nosso cartão é que não há restrição
aos trabalhadores com nome no SPC ou SERASA, além de
excluir a possibilidade de endividamento da companheirada,
pois o crédito é negociado previamente com o setor de recursos
humanos da empresa.

Para ter direito aos benefícios é necessário que sua empresa
seja parceira do Sintraconst. Informe ao setor de recursos hu-
manos as vantagens do convênio e solicite uma visita do Grupo
Comprocard à empresa.

Quer mais detalhes sobre o cartão de crédito e o empréstimo
com desconto em folha de pagamento? Ligue para o Núcleo de
Apoio ao Trabalhador (NAT) no telefone 2125-4883 ou faça-
nos uma visita! As taxas de juros para o empréstimo variam
entre 1,65% e 2,58%.

* Para ter direito aos convênios é preciso ser filiado ao
Sintraconst. Procure a Secretaria Geral e peça já a sua
carteirinha!
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CURTAS
A Abertura do Campeo-

nato Operário da Constru-
ção foi um sucesso. Com a
presença das equipes, a co-
missão organizadora do
campeonato fez os sorteios
dos times que iriam se en-
frentar.

A Lorenge goleou a Mo-
rar por 4 a 0, na abertura do
Campeonato Operário da
Construção 2008, dia 21 de
junho. Vale lembrar que a
Morar foi campeã da competição no ano passado. No segundo jogo da tarde,
Orion e Citta ficaram de 0 a 0.

Confira a tabela e compareça aos jogos. A peãzada também é boa de bola!

Lorenge goleia na
abertura do Campeonato

CONHECENDO A
CONVENÇÃO COLETIVA

CLÁUSULA 16
DO SEGURO E AUXÍLIO

FUNERAL
As empresas, em atendimento a

proposta apresentada pelos sindicatos
profissionais, em até 90 dias, contados a

partir da assinatura desta Convenção
Coletiva de Trabalho, contratarão

seguro de vida com cobertura mínima
de R$ 9.000,00 para morte natural,

acidental (inclusive os gerados por
acidentes de trabalho) ou invalidez

permanente, auxílio funeral de R$
2.100,00 e R$ 660,00 em alimentação
em caso de afastamento motivado por

acidente de trabalho, ressalvadas
aquelas empresas que já praticam

condições iguais ou mais benéficas.
Parágrafo Único – Para atendimento
do “caput” desta cláusula, a empresa

descontará, mensalmente, a importância
de até R$ 2,50 de cada trabalhador,
conforme aprovado em assembléias

profissionais, importância essa que será
repassada diretamente ao prestador do

seguro.

ACESSE!
www.sintraconst-es.com.br

ADORAI DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Os trabalhadores da Construção Ci-

vil estão convidados para uma tarde de
adoração a Deus. Estamos preparando

um culto ecumênico na sede do
Sintraconst em Vitória, no dia 30 de

agosto, a partir das 14 horas.
 

Vários cantores gospel alegrarão a
nossa tarde. Participem!

fale conoco: 2125-4888
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Campanha Salarial

PAU NA GATA! CESAN

A gatona pariu um monte de gatinha...

FORMIX
Cuidado, companheirada, pois tem
‘gata-fantasma’ na área. A Formix
passou a perna nos trabalhadores e
sumiu! As empresas contratantes da gata
tiveram que assumir a dívida com os
trabalhadores.

VIDA DE PEÃO
Episódio de hoje: A maracutaia Desenho e arte-final: Grétti

Roteiro e argumento: Júnior Eler e Virley Santos

ENGEST
A gata Engest, da área da Vale, recentemente ganhou um contrato na área da Samarco. Parabéns
para ela. Mas só que está obrigando os trabalhadores a se transferirem para Guarapari – e
quem não concorda está sendo obrigado a pedir demissão. Como nossa avó já dizia, “Demissão
e jiló ninguém pede. Dá quem quer”.

NA ‘IRMANDADE DO DINHEIRO’...

ENTÃO? COMO
VAMOS FAZER

PRA NÃO PAGAR
A PR A ESSA
PEÃOZADA??

BOM, PRIMEIRO A
GENTE TIRA O

ADMINISTRATIVO DOS
PEÕES. Vamos falar
que eles não são

representados pelo
Sintraconst. Que são
cargo de confianCa.

É. vaMOS mandÁ-los
no Sindicato levar a
‘cartinha’. Eles vão

ATÉ gostar de não ter
que CONTRIBUIR COM o

Sindicato.

mas o

administrativo

não vai

querer nada?

o administrativo

a gente empurra

com a barriga

Isso! nós vamos deitar
e rolar, pois não precisaremos

mais seguir a Convencão do
Sintraconst. Pagar PR, aumento

de 10%? Deus nos livre!!!

ENTÃO TÁ
COMBINADO:

TUDO EM NOME
DO LUCRO

mas, enquanto isso... A

A gataiada da Cesan está há mais de dois anos sem reajustar o cartão-alimentação dos trabalhadores.
As gatas alegam que não é possível aumentar o valor porque a Cesan não faz o repasse.

Na Tomazelli, por exemplo, há caso de companheiro que tem 11 anos de casa (11 anos!) e, desde que
começou a trabalhar, seu cartão foi reajustado de R$ 4,50 para R$ 6,30 (em 11 anos!).

A gatinha Delta, que presta serviço à Cesan, não pagou a PR 2007, não fez a prorrogação do Acordo
Coletivo 2008 e ainda fornece alimentação no valor de R$ 6,00. O mesmo vem acontecendo na Engessan.

A gata Mantovani tem gritado pelos quatro cantos da Cesan que seus trabalhadores são da construção
pesada, e não da Construção Civil. Gostaríamos de saber da gata o quê na Construção Civil é leve. E a
Mantovani bate nos peitos e alega que os trabalhadores na área da Cesan devem seguir a convenção do
finado Sindopen. Enquanto isso a gata passa a perna no trabalhador não pagando a PR e fornecendo
cartão-alimentação de R$ 6,00.

Então: PAU NAS GATAS!!!

A PR É NOSSA!

...”O sintraconst tá vindo de bicho!!!”

E QUEM VEM COM TUDO

não cansa!

Equiparacão
salarial com
 a montagem
já!

sua obra

está

mobilizada?

nossa!pr é...a... VALEU COMPANHEIRADA!
VAMOS GANHAR MAIS

ESSA LUTA, POIS...

pr
já!

a luta continua!

tá dominado!

SEMPRE
NA LUTASintraconst Guarapari:  Dia 22 de julho, 17h30

ASSEMBLÉIAS
Sintraconst Vitória:  Dia 20 de julho, 8 horas


