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A NOSSA A NOSSA A NOSSA A NOSSA A NOSSA FESTA!FESTA!FESTA!FESTA!FESTA!
DIA 27 É:

Oficialmente o Dia da Categoria é comemorado em 6 de
outubro. Mas este ano a nossa festa foi antecipada para o dia
27 de setembro, que vai cair num sábado. E todos já sabem:
a nossa festa É FESTA DE VERDADE! Começa às 9 da
manhã, no Sesi de Araçás, e não tem hora para acabar...

 Já estamos na XIX Festa do Operário da Construção e
XVIII Campeonato Operário da Construção.
Comemoramos ainda o aniversário de 53 anos do
Sintraconst, completos no dia 11 de setembro. E tem
programação pra toda a família. Ano passado o público
ultrapassou 7 mil participantes. Este ano, que está sendo de
muita luta e muita conquista, vamos quebrar o recorde.

Haverá sorteio de vários aparelhos de DVD, MP4, TV 20
polegadas e bicicletas. Participem!

E TEM SORTEIO DE PRÊMIOS, FINAL DO CAMPEONATO OPERÁRIO, SHOWS MUSICAIS, E POR AÍ VAI...

Os participantes da festa que apresentarem a
Carteirinha do Sintraconst, de filiado, concorre-

rão a um computador completo, com monitor
LCD (aquele todo chique).

O sorteio será realizado pelo número da
Carteirinha. Se você já tiver, é só levar para a

festa. Se não, é só levar sua carteira de trabalho
e  fazer a sua Carteirinha de filiado na festa

mesmo.
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

COMPUTADOR PARA
OS TRABALHADORES

Festa de verdade é assim. Vai ter:
- Churrasco e refrigerante pra todo mundo
- Brinquedos para as crianças
- Parquinho para a criançada se divertir
- Sorteio de prêmios
- Torneio de dominó
- Shows musicais
- Final do Campeonato Operário da Construção
- Cerveja no valor de R$ 1,00

ACOMPANHE  A  PROGRAMAÇÃO



2   OperArio da ConstruCAoOperArio da ConstruCAoOperArio da ConstruCAoOperArio da ConstruCAoOperArio da ConstruCAo 2ª Quinzena de Setembro/08

Luta e festa...

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: ascom@sintraconst-es.com.br
Site: www.sintraconst-es.com.br

EXPEDIENTE

É LULA-LÁ!

Temos motivos para comemorar, claro.

Junto ao fantástico crescimento
industrial e econômico do Espírito
Santo, o setor da Construção Civil
também está crescendo, graças a
Deus, ao presidente Lula e aos
esforços dos trabalhadores e do
Sintraconst, que não arreda o pé e

está sempre lutando pelos direitos dos companheiros. O
trabalhador da construção está todo bobo, feliz, vendo o
Estado crescer por suas mãos.

As coisas para nós, da construção civil, ainda não estão boas
como merecemos, mas vamos chegar lá. Não nos cansamos de
dizer: NÓS CONSTRUÍMOS ESTE PAÍS E MERECEMOS QUE
PARTE DA RIQUEZA QUE PRODUZIMOS SE TRADUZA EM
QUALIDADE DE VIDA PARA NÓS E NOSSAS FAMÍLIAS.

No dia 3 de outubro vence o prazo para pagamento da
primeira parcela da PR 2008. Os patrões têm até o dia 15 de
outubro para pagar. A Participação nos Resultados foi
conquistada com muita luta, resultado de muitas mobilizações
e greves nos canteiros de obras. Paramos obras de Norte a Sul
deste Estado e arrancamos o compromisso dos patrões e
reconhecimento do pagamento da PR. Foi convencionado,
portanto é lei! Algumas gatas ainda resistem – e estão tendo
que se explicar à Justiça.

Entre outras vitórias, este ano estamos comemorando a
conquista da PR. Ano que vem estaremos comemorando o fim
do desconto de 6% para o vale-transporte. É só você querer,
pois estamos sempre na luta!

No mais, a nossa festa, do Dia da Categoria, foi antecipada
para o dia 27 deste mês, no sábado. Vai ser no Sesi de Araçás,
em Vila Velha. Participe, peão, e traga sua família. A nossa
luta continua, mas temos muito o que comemorar!

Carioca é presidente do Sintraconst

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou se-
mana passada a lei que aumenta a licença-maternidade de
quatro meses para seis meses. A lei começará a valer em
2010 - isso porque o governo precisa fazer uma estimati-
va de renúncia fiscal que só será incluída na proposta or-
çamentária de 2010, já que a de 2009 já foi aprovada, de
acordo com a Casa Civil.

Lula vetou parágrafo que concedia isenção fiscal às
empresas enquadradas no Simples que concedessem a li-
cença de seis meses para suas funcionárias. A concessão
desse benefício é facultativo.

O segundo veto, informou a Casa Civil, foi ao artigo
que isentava patrões e empregadas do pagamento da con-
tribuição previdenciária nos dois meses a mais da licen-
ça.

Os vetos foram pedidos pelos Ministérios da Fazenda
e da Previdência Social, de acordo com a Presidência da
República.

Pela lei, as empresas que aderirem as licença-materni-
dade de seis meses terão desconto fiscal sobre a remune-
ração paga à empregada pelos 60 dias a mais. A funcioná-
ria tem direito ao salário integral nesse período.

Para ter a licença maior, a trabalhadora terá que solicitá-
la até o final do primeiro mês após o parto. O benefício
vale também para quem adotar uma criança.

Valeu, Lula!!!

IRINY
Na avaliação da deputada Iriny Lopes (PT-ES), a

ampliação da licença-maternidade é uma conquista
importante para a população brasileira. De acordo com a
petista, a lei vai dar mais segurança e tranqüilidade as
mães, proporcionando melhor qualidade de vida para as
futuras gerações. “Com a lei, as mulheres terão mais
proteção no campo trabalhista, além do mais, isso indica
mais saúde a mulher e ao bebê”, disse.

A parlamentar comentou ainda sobre a importância de
as organizações protetoras das mulheres fiscalizarem o
cumprimento da lei apesar de ser facultativa. “As
organizações que protegem as mulheres, não apenas os
sindicatos, fiquem atentos e fiscalizem para se certificar
que a lei está ‘funcionando’ e que as mulheres não se
tornem vítimas dessa grandiosa conquista”, disse.

(Com informações do site do PT e da Agência Brasil)

LULA JÁ SANCIONOU:
Licença-maternidade
de 6 meses agora é lei
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Campanha Salarial

PAU NA GATA!

O Comitê Permanente Regional So-
bre Condições e Meio Ambiente de Tra-
balho na Indústria da Construção no Es-
pírito Santo (CPR-ES) realizou, nos
dias 26 e 27 de agosto, no auditório do
Senac em Vitória, o Seminário Saúde
e Segurança na Construção Civil.
Boas práticas de saúde e segurança:
Uma chave para a preservação da
vida.

O seminário reuniu representantes da
classe empresarial, de sindicatos dos
trabalhadores da construção civil, além
de instituições como Fundacentro, Su-
perintendência Regional do Trabalho e
Emprego, Conselho Regional de Enge-
nharia e Ministério Público do Traba-
lho. Contou também com a participa-
ção de cipeiros, técnicos de segurança,
engenheiros de segurança e estudantes
de cursos técnicos de segurança de es-
colas da Grande Vitória.

Foram discutidas medidas para o
controle e melhoria das condições e
meio ambiente de trabalho, além da eli-
minação de acidentes e doenças nos
canteiros de obras.

WF CONSTRUTORA
Ô gatinha das unhas afiadas, sô! Como se não bastasse a
falta de responsabilidade com seus trabalhadores, a gata
WF Construtora quer meter a mão na cesta básica da
companheirada. Os ricos – e cada vez mais ricos –
patrões substituíram a cesta pelo tíquete sem comunicar
o Sintraconst e sem fazer assembléia com os
trabalhadores.
Também há denúncias dando conta de que tem sub-
empreiteiro bêbado na obra, fazendo arruaça e mantendo
trabalhador sem Carteira assinada. É pau na gata!

VALE DOS PESADELOS
A gata Vale dos Milagres Construtora Ltda fez um
‘milagre’ e sumiu! É. Um ‘milagre’ do mal. Ela
abandonou a obra deixando os trabalhadores alojados
sem salário, sem alimentação e sem garantia alguma de
que receberão seus direitos trabalhistas.

PAU GERAL
Pau em tudo quanto é gata que insiste em tratar os
trabalhadores com desrespeito, desconsiderando
seus direitos conquistados.

CPR e a saúde e segurança no trabalho

O seminário foi realizado pelo CPR, com apoio do Sintraconst, Sindicig, Sindicon,
MPT/ES, SRTE/ES, Seconci/ES, Fundacentro/ES e CREA/ES

Se você tem alguma crítica, elogio, sugestão, entre em contato conosco pelos
telefones 2125-4882 / 2125-4885.

O coordenador do CPR e diretor do Sintraconst, Adelso Pereira Rosa, agradece
a participação de todas as entidades representativas e as empresas que apoiaram e
patrocinaram o evento: Consórcio OCCH, Morar Construtora, Épura, Ilha Azul,
Estrutural Engenharia, Unimed Vitória e Sá Cavalcante.
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www.sintraconst-es.com.br

Nem mesmo a ameaça de chuva, o vento frio e o
engarrafamento no trânsito da tarde de sábado, no
dia 30 de agosto, conseguiram impedir que o Povo
de Deus comparecesse no 1º Adorai da Construção
Civil, que abriu as festividades pelos 53 anos do
Sintraconst, comemorados no dia 11 de setembro.

Na abertura, o secretário de Imprensa e
Comunicação do Sintraconst, Virley Alves Santos,
que também é presbítero da Igreja Assembléia de
Deus, convidou o público para se deixar envolver
pelo espírito junto com as canções.  E a platéia
atendeu o chamado e louvou a Deus num só coro. O
ritmo alegre da banda Rede de Cristo contagiou os
participantes.

A perfeita simetria entre cantores e público foi algo
muito presente durante todo o Adorai. A cantora
Lucimara Santos fez um dueto com a vocalista da
banda Rede de Cristo, que levou a platéia aos prantos. A
emoção embalou corações com a voz firme de Lucimara,
que profetizou vitória na vida do Povo de Deus.

BEM X MAL
Um dos momentos marcantes do evento foi a encenação
teatral que mostrou a luta de Deus para salvar uma alma do
caminho do mal. Também se apresentaram no Adorai os
cantores Tiago de Souza, Elias Santos, Banda Ágape e
Samira Moraes.

O 1º Adorai da Construção Civil foi encerrado com a
preleção do evangelista Walter Pio, que deixou uma linda
mensagem para a platéia. Representantes da Igreja Católica
do Rosário também participaram do ato de adoração a Deus.

Até o próximo!!!

1° ADORAI DA CONSTRUÇÃO CIVIL
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Foi encenada a eterna luta entre o Bem e o Mal

Lucimara Santos: show emocionante

Parabéns para nós, companheiros!!!!
Em 1955, no dia 11 de setembro, nasceu o SINTRACONST

- “o Sindicato mais combativo e atuante da América

Latina, Caribe, e olhe lá se parar por aí...”

Somos o SINTRACONST, e estamos

Temos muito orgulho da nossa história, que foi construída

com muita luta, suor e sangue.

Sempre na Luta!


