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ALIMENTAÇÃO  POR  CARTÃO,  NÃOALIMENTAÇÃO  POR  CARTÃO,  NÃOALIMENTAÇÃO  POR  CARTÃO,  NÃOALIMENTAÇÃO  POR  CARTÃO,  NÃOALIMENTAÇÃO  POR  CARTÃO,  NÃO!!!!!
E a gataiada continua tentando passar a perna nos peões. Às vezes
até consegue. A última que as gatas aprontaram foi trocar a cesta
alimentação por cartão, sem comunicar ao Sintraconst, sem
realizar assembléia, desrespeitando, mais uma vez, a Convenção
Coletiva.

Foi acordado, na Convenção, que as empresas só podem substituir
a cesta por cartão após os trabalhadores aprovarem em assembléia.
Então, sem aprovação, não!

O Sintraconst vem recebendo denúncias dando conta de que em
muitas obras patrões fizeram a troca ‘informando’ que o Sindicato
havia sido comunicado e concordava com a operação. É
MENTIRA! O Sindicato está acionando a Justiça para reparar
essa injustiça.

Não se deixe enganar, companheiro. Qualquer dúvida,
DENUNCIE! Nosso telefone é 2125-4888.

A CESTA  ALIMENTAÇÃO CONTÉM:

Após três reuniões entre os diretores do Sintraconst e o INSS,
chegou-se ao entendimento de que legalmente a primeira parcela
da Participação nos Resultados (PR) deverá ser paga no dia 3 de
outubro, e não em agosto, como estava sendo discutido
anteriormente.

O parecer do INSS esclareceu que a base de cálculo para o
pagamento é a data de assinatura do Acordo, que se deu em 3 de
abril. Contando seis meses, chega-se a 3 de outubro. Vale lembrar
que muitas empresas fizeram acordos separados e já pagaram a PR.

COMISSÕES
O Sintraconst realizou duas assembléias em Vitória e uma em

Guarapari para tratar do pagamento da PR, com forte participação
dos trabalhadores. Entre outras deliberações, os trabalhadores farão
eleições internas para escolher seus representantes na Comissão da
PR. Mas quem entregou a tal da cartilha de desfiliação ao Sindicato
não poderá participar.

E, atenção, companheiros: cuidado para não escolherem pelegos,
espertos e puxa-sacos. Um membro da Comissão pode tanto ajudar
como atrapalhar. Os integrantes das Comissões deverem procurar
orientação do Sintraconst para não assinarem acordos que
prejudicam os trabalhadores.

15 kg de arroz tipo 1, 4 kg de feijão tipo 1, 1 kg fubá, 2 kg de
farinha de mandioca, 3 latas de óleo de soja, 2 lutas (ou sacos de

400 gramas) de leite em pó integral, 6 kg de açúcar cristal, 1 kg de
farinha de trigo, 1 kg de charque dianteiro, 2 kg de macarrão, 400
gramas de biscoito de amido de milho, 1 kg de pó de café, 2 tubos

de creme dental (90 gramas cada), 1 kg de sabão em pedra, 3
sabonetes (de 90g cada), 400 gramas de biscoito Cream Cracker

E LEMBRE-SE: A prioridade é o patrão mandar entregar a cesta
na casa do trabalhador. E o Cartão Alimentação foi reajustado

para R$ 90,00 (Construção Civil) e R$ 68,00 (Área Industrial).

PR 2008 será paga em outubroPR 2008 será paga em outubroPR 2008 será paga em outubroPR 2008 será paga em outubroPR 2008 será paga em outubro

A C E S S E !
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Cuidados com a PR

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: 3261-1103.

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

PARA ENTENDER...

O Sintraconst e o Sindicon estão negociando a mudança das
funções na Convenção Coletiva de Trabalho. Trocando em
miúdos, pedreiro vai ser pedreiro – e, oficial, só nas Forças

Armadas.

Cada trabalhador terá uma função específica a partir do ano
que vem. Carpinteiro, armador, soldador, almoxarife serão
denominados carpinteiro, armador, soldador e almoxarife.

Simples assim. Chega dessa história do sistema criar nomes
esquisitos só para enganar os trabalhadores, roubando seus

direitos.

Mudança das funções

Atenção companheiros: durante o processo de formação da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

caprichem para não votar em peão frouxo. Todos sabem que
peão frouxo dá ousadia aos patrões.

E, se liguem: toda empresa com 20 ou mais trabalhadores
deve ter CIPA. Algumas gatas insistem em dificultar as

formações de CIPAs. Não dêem mole. Denunciem! Liguem
para o telefone 2125-4888 que acionaremos o nosso

Departamento Jurídico.

Pelego na CIPA, não!

O Aviso nada mais é do que um comunicado, emitido pelas
empresas, com 30 dias de antecedência, informando a

dispensa de um funcionário do trabalho.

Conforme determina a lei, dentro desses 30 dias, o
trabalhador tem direito de sair duas horas mais cedo do

trabalho ou trabalhar apenas 23 dias, folgando 7 dias
conforme prevê a CLT.

Quer uma dica? Aproveite as duas horas ou os sete dias para
procurar um novo emprego e não deixe de forma alguma de
cumprir o aviso prévio trabalhado, executando normalmente
as suas funções no trabalho, pois a empresa poderá demití-lo

por justa causa caso deixe de cumprir com suas obrigações.

Entenda, segundo a CLT só existem dois tipos de aviso: o
Aviso Prévio Trabalhado, em que o funcionário trabalha 23

dias ou sofre uma diminuição de duas horas por dia em sua
jornada de trabalho; e o Aviso Prévio Indenizado, onde as
empresas comunicam o trabalhador com apenas um dia de
antecedência, e não mais trinta dias, e tem a obrigação de

pagá-lo em apenas 10 dias as verbas rescisórias.

Atenção companheiro! No caso do aviso indenizado, o
trabalhador é dispensado na mesma hora. Verifique sempre o

documento.

Aviso Prévio

E temos que ter muitos cuidados

mesmo. Vejam bem: algumas

empresas já estão mandando

propostas difíceis ou impossíveis de

serem cumpridas pelos trabalhadores.

Elevam o valor da PR para mais de

R$ 1 mil, mas criam condições (ou

falta de) para que não alcancem as

metas estabelecidas. Assim, os

trabalhadores não receberão nem muito, nem pouco.

Talvez essa marra toda tenha explicação. A Lei da PR foi

assinada por Antônio Carlos Magalhães, o Toninho

Malvadeza, portanto não se pode esperar que seja benéfica

para os trabalhadores, e sim uma forma a mais de aumentar a

produtividade e praticamente escravizar os companheiros.

O Sintraconst orienta que as Comissões podem e devem

aumentar o valor da PR. E que as empresas podem e devem

utilizar a PR como uma ferramenta para a sua produção nos

canteiros. Mas os trabalhadores não devem abrir mão do

acordo mínimo defendido pelo Sindicato, onde as empresas só

podem fazer descontos usando as faltas como base de cálculo.

Tudo o que vier deve ser pra somar ou aumentar a PR, e sem

retirar os direitos e garantias mínimas estabelecidas pelo

Sindicato. Se a PR mínima é R$ 370,00, e a empresa quiser que

o trabalhador cumpra outra metas, ela tem que acrescentar

valores acima desses R$ 370,00 sem criar metas onde o

trabalhador corre o risco real de perder o que já está

garantido.

Então cuidado, companheiros, com propostas ‘maravilhosas’,

com metas impossíveis de serem atingidas. Vamos ficar atentos

para garantir nossos direitos conquistados com muita luta.

E a nossa luta continua!

Carioca, presidente do Sintracosnt
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Waldir assume novo
mandato na Conticom

O companheiro Wal-
dir continuará à frente
da Secretaria de Forma-
ção da Confederação
Nacional dos Sindica-
tos de Trabalhadores
nas Industriais da
Construção e da Ma-
deira (Conticom/CUT),
com a missão de desen-
volver novas políticas
de formação sindical e
debates sobre o tema
Saúde e Segurança no
Trabalho.

A eleição para a Di-
retoria Executiva, que
confirmou também a
reeleição de Waldemar
Pires de Oliveira para
presidente, aconteceu
durante o 5º Congresso
da Conticom, realizado

de 2 a 4 de julho no SESC Venda Nova, em Belo
Horizonte. Participaram sindicalistas de todo o
País.

A diretora do Sintraconst, Maria de Fátima, a
nossa Pretinha, foi eleita suplente da Diretoria.
Gabriel (72 anos), também diretor do Sintraconst,
veterano na luta sindical, foi homenageado junto
com a sindicalista mais nova, Alciele Pereira (18
anos), do Amazonas.

Waldir Maurício é secretário de Formação do
Sintraconst e da Conticom

A Caixa Econômica Federal realizará a partir
de agosto o pagamento do PIS referente ao ano de
2007. Tem direito ao benefício os companheiros
que recebem até dois salários míninos (R$ 830,00)
e que estejam cadastrados no PIS/PASEP há pelos
menos cinco anos (desde 2003), além de ter traba-
lhado pelo menos 30 dias com Carteira assinada
em 2007 em empresas cadastradas no PIS.

Os pagamentos vão até novembro de 2008.
Entre em contato com o DISQUE-CAIXA, atra-
vés do número 0800.726-0101, de segunda a sex-
ta-feira no horário de 7 às 21 horas com o nú-
mero do PIS em mãos, e saiba quando e como re-
ceber o benefício.

PIS  EM  AGOSTOPIS  EM  AGOSTOPIS  EM  AGOSTOPIS  EM  AGOSTOPIS  EM  AGOSTO

Campanha Salarial

PAU NA GATA! MONTALVANI E ENGESAN
Na edição anterior do Jornal Operário da Construção, escrevemos errados os

nomes da Montalvani e Engesan, gatinhas crias da gatona Cesan. Agora, sim,
está escrito certo. Só não está certo o que as gatas continuam fazendo com os

trabalhadores. A Montalvani, por exemplo, pagou a PR só para alguns
trabalhadores e, ainda, informou que foi acordado com o Sintraconst. Fala

sério...
GATONAS DE UNHAS AFIADAS OCCH

Se não bastasse a gataida aqui do Estado que já dão trabalho para o Sintraconst.
Chegou ao Espírito Santo o Consórcio OCCH com três gatas de unhas afiadas,

cheia de vontade de passar a perna no trabalhador.
São velhas conhecidas do Sindicato: Camargo Corrêa, Norberto Odebrecht,

Hochtief do Brasil, que não cumprem a convenção coletiva, tratam seus
trabalhadores como cachorro, além disponibilizar alojamentos de péssima

qualidade.Até os salários dos trabalhadores elas querem pagar pela metade. O
Sintraconst está caindo de “bicho” pra cima delas!  Pau na gata!

LITTIG
A disputa pelo Troféu Gata Paulada a cada dia está mais acirrada. Tem

aquelas gatas já conhecidas, que miam mais alto quando ficam de fora da
nossa Coluna uns tempos, e aquelas que vêm chegando cheia de gás, dispostas

a vencer a competição.
Que o diga a Littig, a debutante da vez. Ela já começa mal, muito mal: estava

fornecendo alimentação estragada para os trabalhadores e, após o Sintraconst
bater forte, trocou a alimentação para cartão. E agora, acreditem, tem a cara de

pau de dividir a alimentação em duas vezes por mês.
E tem mais: até hoje empurram com a barriga para não pagar os dias da greve

dos rodoviários. Estão dando mole, companheiros? Pau na gata!

ROSSI
E a Construtora Rossi vai de mal a pior...

Contratou sub-empreiteiras que não fornecem
cesta alimentação nem vale-transporte,

emprega peões de fora sem lhes dá a mínima
condições alojamento, descumpre totalmente
a nossa Convenção. Enquanto isso o Troféu

Gata Paulada vai tendo outra forte candidata...

GREVE  NA  PETROBRASGREVE  NA  PETROBRASGREVE  NA  PETROBRASGREVE  NA  PETROBRASGREVE  NA  PETROBRAS
Até o fechamento desta edição cerca de 1.500

trabalhadores da construção civil, da obra da
nova sede da Petrobras, na Reta da Penha, per-
maneciam em greve. A reinvidicação é o cum-
primento da Convenção Coletiva do
Sintraconst, com equiparação salarial, tíquete-
alimentação e hora-extra de 100% aos sábados
e 150% aos domingos e feriados.

O trânsito ficou paralisado por 20 minutos.
O Consórcio OCCH, contratado pela Petrobras,
é responsável pela obra.
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Dia 30 tem tarde de louvor no Sintraconst
Samira Moraes, Tiago de Souza,

Lucimara Santos, Elias Santos, ban-
das Rede de Cristo e Ágape, entre
outros cantores do meio gospel, fa-
rão shows inesquecíveis no Adorai
da Construção Civil, no dia 30 de
agosto, na sede do Sintraconst em
Vitória, a partir das 14 horas. A pre-
leção ficará por conta do evangalista
Walter Pio.

O Adorai está sendo organizado
pelo secretário de Imprensa do
Sintraconst, Virley Santos, que tam-
bém é presbítero da Igreja Assem-
bléia de Deus. Ele explicou que o
evento é dirigido a companheiros e
companheiras de todas as religiões:
“Será um culto ecumênico, o primei-

ro de muitos outros que serão reali-
zados pelo nosso Sindicato. A pro-
gramação ainda está em fase de
finalização. Os trabalhadores irão
gostar”.

PARA TODAS AS FAMÍLIAS
PARA TODAS AS RELIGIÕES
De acordo com Virley, a idéia de

fazer o Adorai da Construção Civil
nasceu na greve pela PR realizada
em Vila Velha. “Nós já vínhamos
pensando nisso há algum tempo e,
na greve, os peões cobraram. Será
um evento para toda a família. Po-
dem ter certeza: o chão vai tremer e
o poder vai descer!” – garantiu
Virley.

A cantora Samira Moraes e o cantor Elias Santos são presenças mais que esperadas. O evangelista Walter Pio fará a preleção

Lucimara Santos

Tiago de Souza

Banda Ágape Banda Rede de Cristo Virley é o organizador do Adorai

O Sintraconst, atento às questões sociais, recebeu em
seu auditório o Seminário Saúde da Mulher Negra – O Per-
fil da Saúde e Trabalho dos Trabalhadores no Espírito San-
to e o Papel do Sistema Único de Saúde (SUS).

O seminário faz parte do coletivo de anti-racismo da
CUT-ES, cujo tema fez referência ao Dia Internacional da
Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia
Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho.

Sintraconst sedia seminário da CUT

ACESSE!
www.sintraconst-es.com.br

fale conoco: 2125-4888

SINDICATO EM AÇÃO


