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s trabalhadores da construção civil já decidiram em assembléia: se até o dia 
15 de outubro as empresas que ainda não pagaram a Participação nos 
Resultados (PR), não efetuarem o pagamento, a categoria vai entrar em 
greve por tempo indeterminado já no dia 16.

A PR é um direito dos trabalhadores e uma forma de garantir uma melhoria 
nos rendimentos de nossa categoria que já recebe tão pouco por seu trabalho. 
Resultado de muita luta dos trabalhadores e do Sintraconst, a PR foi incluída como 
direito na Convenção Coletiva e o prazo para o início do pagamento foi o dia 3 de 
outubro. Por enquanto, só algumas empresas estão pagando.

Portanto, que ninguém se iluda. Os trabalhadores da construção civil estão 
determinados e vão, sim, paralisar os canteiros de obras a partir do dia 16 em todas 
as gatas que não cumprirem o compromisso de pagar a PR. 

JORNAL DO SINTRACONST - TEL: 2125-4888 - Outubro de 2008

Empresas têm até o dia 15 para efetuarem o pagamento da PR. Se não, é GREVE

Assinatura da CCT 2008/2009 
garantiu o direito à PR

     A 19ª Festa da Categoria, realizada no 
dia 27 de setembro, no SESI de Araçás, 
repetiu o sucesso dos anos anteriores. 
Cerca de 5 mil pessoas passaram por 
nossa festa,  se divert i ram, se 
confraternizaram e puderam desfrutar 
de momentos de muita alegria e 
descontração, como mostra a foto do 
forró ao lado. Comida, bebida, atrações 
para as crianças, muita música e farta 
distribuição de brindes marcaram o dia. 
Mais uma vez nossa categoria está de 
parabéns. 

Confira momentos da festa nas 
páginas 2 e 3.

Filiado à

FIQUE ATENTO: as empresas não podem formar comissão para formular proposta de 
pagamento da PR sem a indicação de um representante do Sintraconst. 

Denuncie irregularidades pelo telefone 2125.4888.  



WF CONSTRUTORA

CONSÓRCIO FORTE MADEIRA

OBRA DAS CASAS BAHIA  

PAU GERAL

Se não bastasse a cara de pau de 
trocar a cesta básica por cartão 
alimentação sem assembléia com 
os trabalhadores e sem comunicar 
o Sintraconst, a gata das unhas 
afiadas quer formular proposta de 
pagamento da PR sem a formação de 
comissão com o sindicato. É pau nela! 

Agora mais essa! Recebemos denúncia de que o Consórcio está passando a 
perna nos trabalhadores. A gata está abocanhando os 3% referente ao vale-
transporte dos trabalhadores. Vamos descer a paulada! 

A gata, nem bem chegou ao Espírito Santo e já está mostrando suas garras. 
Recebemos denúncia de que a rede de lojas Casas Bahia está 
descumprindo a nossa convenção coletiva e a CLT. Há relatos de 
companheiros trabalhando sem carteira assinada, sem os equipamentos 
individuais de proteção, correndo risco de vida. É pau na gata! 

É pau em todas as gatas que não pagaram a PR até o dia 03 de outubro. As 
boas empresas já instituíram seus programas de pagamento e a 
companheirada já está com dinheiro no bolo. É pau nas gatas enroladas e 
espertinhas. 

Símbolo de união e luta 
de milhares e milhares 
de companheiros ao 
longo dos anos o Dia da 
Categoria deve também 
ser motivo de orgulho 
para todos nós. Afinal 
de contas ainda somos 

uma das últ imas categor ias 
profissionais que conseguem manter 
um dia como seu e que não sejam 
obrigadas a trabalhar neste dia.

Vivemos um momento onde o 
crecimento do Estado é maior que 
qualquer expectativa. Afinal, há 
menos de dez anos atrás a gente vivia 
mergulhado numa recessão onde não 
tinha obras pra podermos trabalhar e 
em conseqüência perdemos algumas 
conquistas como o biênio e a 
assiduidade, por exemplo. Hoje, no 
Brasil de Lula, nosso presidente Lula, 
nós trabalhadores temos a chance 
real de ver melhorias em nossas vidas 
e de nossas famílias. É fácil sentir 
essas melhorias. Basta comparar com 
os anos anteriores, quando perdemos 
muito em qualidade de vida e direitos.

Vamos, em nosso dia nos reunir 
em uma grande assembléia, em 
nosso sindicato pra debatermos sobre 
assuntos do dia, como a PR que 
muitas empresas relutam em pagar.
Parabéns, companheirada! Juntos 
somos muito fortes e temos o que 
comemorar.

E a nossa luta continua!!!

Carioca

10 de outubro é feriado para 
os trabalhadores da construção

O Sindicato das empresas de ônibus está 
querendo polemizar com os trabalhadores 
sobre a utilização de vale-transporte. Eles 
querem que o vale seja utilizado apenas 
para a ida ao trabalho, de forma pessoal e 
intransferível. Assim, o trabalhador não 
pode usar o vale com sua esposa ou filho, 
etc. E tem que ser só para ir ao trabalho.
Tudo bem. Só que, dessa forma, queremos 
o vale de forma integral, sem o desconto de 
6%. Aliás, essa luta nós já estamos mesmo 
levando para nossa próxima campanha 
salarial. 
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E D I T O R I A L

A Diretoria do Sintraconst agradece imensamente a todas as empresas e 
entidades  que doaram brindes para serem sorteados durante a 19ª Festa 

da Categoria. Veja quais são elas:

LITTIG ENGENHARIA
CONSTRUTORA ABAURRE
FORTES ENGENHARIA
ALBAMAR ENGENHARIA
GARRA ENGENHARIA
MATRICIAL ENGENHARIA
IMPACTO ENGENHARIA
CANAL IMÓVEIS
ARGO CONSTRUTORA
CONSTRUTORA PEREIRA

MILPLAN ENGENHARIA
DUTO ENGENHARIA
JRM – INDUSTRIA
ARK – DECOTTIGNIES
SINDICON
RDJ ENGENHARIA
SÁ CAVALCANTE
ACTA ENGENHARIA
BV – FINANCEIRA
GRÁFICA FONTANA

COMPROCARD
I L H A  A Z U L  
SEGURADORA
UTC-ENGENHARIA
SITAL – SOCIEDADE 
ITACOLOMI LTDA
C I N C O  E S T R E L A S  
ENGENHARIA
METRON ENGENHARIA 
LTDA



Além da grande final do campeonato de futebol, cuja equipe vencedora foi a da 
Duto Engenharia, a 19ª Festa da Categoria também contou com momentos de muita 

descontração e alegria. Diversão e muitos brindes distribuídos. Confira alguns 
desses belos momentos

R pr sent nte d  Á ata 
e e a a g

re ebe o t oféu de 3  luga  
c r  º r

o campeon to d  ut ol
n a e f eb

Jogador Eudes, da Francavilla, recebe o 
troféu de artilheiro do campeonato

Dupla campeã, Reinaldo Batista e Gil 
Carlos, recebem o troféu do 8º Torneio 

de dominó

presentant  a Duto re ebe o 
Re e d  croféu de golei o enos v za o
t r m  a d

Sindicalizado recebe um computador que 
foi sorteado durante a festa

Equipe da Matricial recebe o troféu 
pelo 2º lugar no campeonato

DUTO recebe o troféu de grande campeã

Dezenas de bicicletas foram sorteadas

Torcida organizada:

Equipe mais disciplinada:

Resultado final:

Equipe menos vazada

Artilheiro

Placar final

 Mempra

 Ágata

1º lugar: Duto
2ºlugar:  Matricial
3º lugar: Ágata
4º lugar: Mempra

Empresa Duto

Eudes da empresa Francavilla

Duto 3 x 1 Matricial
Ágata 4 x 2 Mempra

Resultados finais do XVIII 
Campeonato Operário da 

Construção

Brinquedos para a criançada

Muito churrasco



Sintraconst reivindica 
alimentação gratuita nas 

obras do PAC

crescimento da construção civil em todo o Espírito Santo, atraiu 
olhares femininos.  As obras contam cada vez mais com a presença 
das mulheres, que decidiram encarar mais esse espaço de trabalho. 
As companheiras buscam na nova profissão a oportunidade de 

crescimento e maiores direitos trabalhistas. 
De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Sintraconst-ES ao 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), somente  de janeiro de 2007 a julho de 2008, o ramo da construção 
civil empregou 3.406 mulheres, o que corresponde a 4,19% das 81.342 
vagas de emprego com carteira assinada, geradas na construção civil em 
todo Espírito Santo. 

Para a nossa companheira Maria de Fátima (Pretinha) - diretora do 
Sintraconst - o fato das mulheres decidirem trabalhar na construção civil é 
conseqüência da garantia de um emprego com carteira assinada, o 
benefício da cesta básica com valor acima de R$ 80,00 e o pagamento da 
participação nos resultados, o que muitas categorias profissionais, como 
diaristas e costureiras, não oferecem a suas profissionais.

Segundo Pretinha, para ficar melhor ainda é preciso dar 
oportunidade às mulheres de se qualificarem para ocuparem novas funções 
nos canteiros de obras. “Nossa luta é pela formação de mulheres pedreiras, 
eletricistas, pintoras, armadoras, carpinteiras e até mesmo encarregadas”, 
argumenta. 

O Sintraconst apresentou ao governo 
federal a solicitação de que seja incluída 
nas obras do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC) no Espírito Santo, a 
exigência de que as empresas forneçam 
alimentação gratuita nos canteiros de 
obras. O pedido foi feito à ministra-chefe 
da Casa Civil, Dilma Rousseff, que veio ao Estado 
acompanhada do presidente Lula para participar da cerimônia 
da primeira extração de petróleo da camada do Pré-sal no litoral 
sul.
A companheira Dilma recebeu o nosso ofício e prometeu 
analisar com carinho o pedido juntamente com a sua equipe em 
Brasília e nos enviar uma resposta o mais de pressa possível. 
Em relação às obras privadas, precisamos aguardar o 
andamento do nosso projeto de lei nacional, de autoria do 
deputado federal Vicentinho (PT-SP) que prevê a alimentação 
gratuita em todos os canteiros de obras.
O Sintraconst também enviou ofício à bancada capixaba e aos 
deputados das comissões da Câmara, pedindo apoio para a 
aprovação da LEI DA MARMITA. 

Na próxima sexta-feira, dia 10 de outubro, é 
feriado para a construção civil. É o DIA DA 
CATEGORIA, dia em que temos direito a um 
merecido descanso. Portanto, companheiro, 
descanse e divirta-se nessa data que é sua.

Durante toda essa semana 
o  S int raconst  estará  
veiculando na TV Vitória, 
canal 6, inserções com 
u m a  m e n s a g e m  d e  
felicitações pelo DIA DA 
CATEGORIA. Fique ligado 
que, de repente, você pode 
aparecer na televisão. As 
inserções vão ao ar em 
horários variados.

Pretinha, diretora do Sintraconst

Tem gata por aí que não 
está respeitando atestado 
médico. O que acontece? Elas 
retêm o atestado médico e 
mesmo assim descontam o dia 
(ou dias) que o trabalhador ficou 
afastado por motivo de doença. O 
s i n d i c a t o  o r i e n t a  q u e  o  
trabalhador tire uma cópia do 
atestado antes de entregá-lo à empresa. Fique de 
olho que tem gente de olho no seu salário.
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