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Sintraconst real izou uma
a s s e m b l é i a c o m o s
trabalhadores da empresa JBE

Construtora Ltda na porta da
Prefeitura de Vitória. No fim da história,
e diante da insatisfação da categoria, o
prefeito segurou a fatura da empresa
para ela finalmente pagar os
trabalhadores que não receberam
o13º, a PR, além de não receberem o
café da manhã nas obras.

ANO NOVO... VELHOS PROBLEMAS
Empresas querem descontar nas costas do trabalhador

suas artimanhas para ganhar licitações

O problema ocorre em várias
empresas que executam obras
públicas que entram na licitação com
valores mais baixos e depois não
conseguem tocar as obras. Essa
mesma JBE deixou os trabalhadores
e m F u n d ã o s e m r e c e b e r
absolutamente nada. Na ocasião, os
trabalhadores passaram o fim do ano
com cestas básicas doadas pelo
Sintraconst e pela CestaAlimentar.

Sintraconst acompanhou a CUT na reunião com o
governador Paulo Hartung, realizada no dia 30 de
dezembro no Palácio Anchieta. O objetivo da reunião

era esclarecer ao Governo do Estado o posicionamento
claro da central sobre a crise financeira internacional.

Na ocasião, mostramos ao governador Hartung que não
concordamos que a saída da crise seja a demissão de
trabalhadores ou a redução de nossos direitos, como
sugeriram alguns empresários. A Central reivindicou a
participação dos trabalhadores no fórum que debate a crise
financeira internacional.

Para o presidente do Sintraconst, companheiro Carioca,
a classe trabalhadora não é responsável pela crise.
“Precisamos fazer com que as empresas mexam seu capital
acumulado para superar esses momentos. Na hora do lucro
não somos convidados, e na hora do prejuízo somos
obrigados a pagar a conta?”

Carioca também destacou que várias empresas utilizam
a suposta crise para massacrar ainda mais seus trabalhadores, aumentando seus lucros de forma escandalosa.

O governador se mostrou sensibilizado com a iniciativa do movimento sindical e firmou compromisso de abrir espaço
para a classe trabalhadora no fórum de debates. A reunião com o governador Paulo faz parte do plano de metas discutido
e acordado na reunião do último dia 19 de dezembro, promovida pela CUT no auditório do Sintraconst.

Governo do Estado promete incluir trabalhadores
em Fórum de debates sobre a crise
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ESTA CHEGANDO A HORA DA NEGOCIAÇÃO
COLETIVA. VOCÊ JÁ ESTÁ SE PREPARANDO?
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Governador recebe lideranças sindicais



ANO NOVO...
NOVAS LUTAS

O jornal é uma publicação da Secretaria de Imprensa do -Operário da Construção Sintraconst
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e Montagem do Espírito Santo

Endereço:
Sub-sede Guarapari:

Sub-sede Aracruz:

Secretário de Imprensa:
Jornalista:
Estagiário Fotos:
E-mail:
Site:

Rua Pereira Pinto, 37, Centro, Vitória, ES CEP: 29016-260 Telefone: 2125-4888
Rua Santana do Iapó, 339, Bairro Muquiçaba, CEP: 29200-000 Telefone: 3261-1103

Av. Venâncio Flores, 1383, 1º andar, sala 05, Centro. CEP: 29190-000 Telefone: 3256-4427

Virley Alves Santos
Edilson Lenk (Mtb: ES000693JP)

: Lucas Inácio / Ricardo Aguiar
asscom@sintraconst-es.com.br

www.sintraconst-es.com.br

E X P E D I E N T E

O ano de 2009 mal
começou e já temos
importantes lutas a serem
t r a v a d a s . N o s s a
determinação nesses
e m b a t e s s e r á
fundamental para que
sejamos vitoriosos.
Ao traçar uma previsão de
nossas lutas para 2009,

me refiro à campanha pelo vale transporte
gratuito, pela alimentação em todos os
canteiros de obras, pelo pagamento integral da
Participação nos Resultados (PR), entre tantas
outras campanhas que deveremos encampar
nesse ano que começa agora.
Falo também das lutas gera is dos
trabalhadores, capitaneadas pela Central
Única dos Trabalhadores, a nossa CUT, que
sempre está intransigentemente na defesa dos
direitos da classe trabalhadora. A CUT tem
bandeiras de lutas nacionais, como a redução
da jornada de trabalho sem redução de
salários, a ratificação das Convenções 151 e
158 da Organização Internacional do Trabalho,
o fim do fator previdenciário, entre tantas
out ras , das quais somos parce i ros
incondicionais.
Os trabalhadores da construção civil capixabas
são um exemplo de disposição de luta. Por isso,
nesse nosso primeiro editorial estamos falando
de novas lutas. Em 2008 conseguimos firmar o
melhor Acordo Coletivo de Trabalho do Brasil.
Esse ano o que vai determinar novamente o
sucesso de nossas negociações é a nossa
capacidade de organização e nossa disposição
para o enfrentamento quando ele se fizer
necessário.
Ao mesmo tempo também lutamos para que os
direitos dos trabalhadores sejam respeitados e
ampliados. Tem muita gata por aí que acha que
trabalhador da construção civil é bobo e pensa
que pode enrolar nossa categoria com
facilidade. Isso não pega aqui no Espírito Santo
pois temos um sindicato forte, atuante e
respeitado pela categoria que ele representa.
Outra importante luta em defesa dos
trabalhadores é expulsar esses sindicatos
fantasmas que só existem de gaveta e que têm
testas de ferro dos patrões somente para
assinar acordos que ferem os direitos dos
trabalhadores e retiram conquistas.
Portanto, companheirada, o ano de 2009
promete. Promete muitas lutas, muita
determinação dessa valente categoria e
também muitas vitórias que com certeza virão,
desde que estejamos unidos e determinados
em torno de nossos interesses comuns.
Ao desejar um feliz ano novo para cada
companheiro e sua família, também desejo que
nossas maiores aspirações se realizem a partir
de nosso compromisso com uma sociedade
nova, firmada nos princípios da justiça e da
solidariedade. Vamos à luta em defesa da
manutenção e ampliação dos direitos da classe
trabalhadora.

Carioca
Presidente do Sindtraconst

Valeu apostar mais uma vez em João. Em reunião
com o prefeito de Vitória João Coser no último
dia 23 de dezembro, a diretoria do Sintraconst
discutiu as condições das obras públicas da
cidade. E uma das prioridades levantadas no
encontro foi a concessão da alimentação gratuita
nas obras públicas de Vitória a exemplo do
município da Serra.
O prefeito João atendeu aos apelos da nossa
diretoria e se comprometeu a assinar um decreto
lei no dia 1º de maio, garantindo o benefício da
alimentação, sem o corte da cesta alimentação

Enfim, alimentação gratuita nas obras
públicas do município de Vitória

JBE Construtora Ltda

ACFS

CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO

É pau na gata JBE que não pagou o
13º salário de seus funcionários,
nem a Par t i c i pação nos
Resultados. Ainda há relatos de
que a gata não está fornecendo o
café da manhã nas obras,
conforme garantido em nossa
convenção coletiva de trabalho. É
pau nela!

Tem gato que não tem vergonha mesmo. É o caso da ACFS Construtora que
além de atrasar o pagamento e adiantamento, teve a cara de pau de mandar
os trabalhadores embora para não pagar a PR O mais engraçado disso tudo, é
que empresa demitiu esses funcionários sem quitar as verbas rescisórias.
Fique atento companheiro, vocês são representados pelo Sintraconst. É pau
nela!

A construtora, além de ter a cara de pau de não pagar a PR aos seus
funcionários, alega que eles são representados pelo finado Sindopem. E aí,
vai dar mole companheiro ou vai descer o pau na gata?

A empresa Cesta Alimentar tem sido uma “parceirona”. Agradecemos
imensamente a direção da empresa, em especial à companheira Rose, por ter se
sensibilizado com as condições dos trabalhadores de Fundão. Com a ajuda de
vocês, nossos companheiros puderam passar as festas de fim de ano com
cesta alimentação. Valeu, Alimentar! Os trabalhadores da construção civil,
agradecem!

E temos mais um agradecimento. Parabenizamos o companheiro
Arrebola, da Sá Cavalcante, por se sensibilizar com as necessidades de alguns
trabalhadores e doar mensalmente algumas cestas de alimentação ao
Sintraconst para distribuirmos aos trabalhadores que se encontram em
situação complicada.

AgradecimentosC
C

C



É com muito pesar que anunciamos mais uma morte. Dessa vez,
o acidente ocorreu na área da montagem industrial. O laudo
apontando as causas do acidente que matou o companheiro
William Robson Vasconcelos, de 28 anos deve sair no prazo de
60 dias.
Willian exercia a função de caldeireiro e era funcionário da empresa
UTC Engenharia.A tragédia aconteceu por volta das 23h15 do dia 4
de janeiro, após uma explosão provocada por falha de uma válvula
de bloqueio na plataforma da Petrobras P-34, no campo de Jubarte,
litoral sul do Espírito Santo.
Os outros dois colegas de trabalho, Mário Alves de Souza e
Marivaldo Pedro Alves de Souza, que atuavam no mesmo local,
sofreram ferimentos leves e foram atendidos na enfermaria da
plataforma e liberados em seguida.
Segundo especulações, pois ainda não se tem o resultado da
perícia, o acidente da plataforma P-34 já estava anunciado há
tempos. De acordo com informações publicadas nos jornais locais
do Estado, a plataforma vinha apresentando constantes problemas
operacionais e deveria ter sido encostada num estaleiro para
manutenção, o que não foi feito.
Nesses casos, é preciso lembrar os companheiros, que nenhum
trabalhador está obrigado a arriscar sua vida para trabalhar.
Constatou perigo, entre em contato com o Sintraconst e relate as
irregularidades.
Diretores do Sintraconst acompanharam todo o processo inicial de
investigação e prestaram solidariedade à família do companheiro.

LUTO

Trabalhador morre em explosão
na plataforma P-34

PROCESSOS
GANHOS PELO

SINDICATO

Nº PROCESSO: 00482.1994.005.17.00-6 RT
RTE: JOSE DOS SANTOS
RDA: SPN CONSTRUCOES LTDA - SUB. EMPRETEIROS DA
ACTA ENGENHARIA

Confira alguns processos que
o Sintraconst ganhou na

Justiça garantindo o seu direito

Nº PROCESSO: 02051.2003.006.17.00-2 RT
RTE: SINTRACONST
RDA: FACON (CVRD)
=> Referente Insalubridade / Periculosidade do pessoal que
trabalhou na área da VALE no ano de 2003.

Nº PROCESSO: 00216.1996.008.17.00-4 RT
RTE: SINTRACONST
RDA: SISTERME (CVRD)
=> Referente pessoal que trabalhou na área da VALE no ano de
1996.

Processos ganhos que já
estão sendo pagos

OBS=> Ligar p/ agendar pagamento – falar com Marinete:
2125-4875 / 2125-4888

Outro Processos ganhos

Nº PROCESSO: 02082.1996.006.17.00-3 RT
RTE: SINTRACONST
RDA: BLOKOS ENGENHARIA LTDA
=> Referente Pagamento do Adicional de Hora Extra no
período de 11/1995 à 10/1996.

Nº PROCESSO: 00222.2005.009.17.00-0 RT
RTE: SINTRACONST
RDA: CONNECT
=> Referente à Devolução do desconto do Plano de Saúde
p/ quem trabalhou na CST no Ano de 2004/2005.

Nº PROCESSO: 01739.1998.004.17.00-4
RTE: SINTRACONST
RDA: CEMSA (CST)
=> Referente a Pagamento Média de Hora Extra do pessoal
que trabalhou na CST no ano de 1998.

OBS=> LIGAR PARA CONFERIR SE SEU

NOME CONSTA NA LISTA.

Diretores do Sintracont tiveram várias
reuniões com o prefeito Sérgio Vidigal a
fim de que seja criada a Secretaria do
Trabalho no município de Serra e que
seja coordenada por um trabalhador da
construção civil, nosso companheiro
Aécio Leite. Nessa secretaria serão
executados projetos para melhorar a
vida dos trabalhadores na Serra. Entre
os vários projetos, destacamos a
necessidade de oferecer cursos
profissionalizantes para nossos
companheiros que precisam receber
promoção e não possuem tempo e nem dinheiro para fazer esses
cursos e acabam sendo condenados a permanecer nas mesmas
funções. Precisamos que nossos profissionais sejam
promovidos a encarregados e nossos ajudantes sejam
promovidos a profissionais, abrindo vagas para novos ajudantes
que seriam contratados na própria comunidade.

E o companheiro Aécio possui todas as credenciais
necessárias para desempenhar esse trabalho. Estamos na luta!

Sindicato quer Aécio
em Secretaria na Serra

Conforme determinado em nossa convenção
coletiva, todas as homologações de rescisões

contratuais devem ser confirmadas via fax pelos
telefones (27) 2125.4859 / 2125.4869.

Lembramos ainda que a confirmação deverá
obedecer aos prazos estipulados na cláusula 29º,

parágrafo 9º da CCT 2008/2009

Aviso às empresas



P r e c i s a m o s
regulamentar nossas funções
de acordo com o CBO (Código
Brasileiro de Ocupações) para
resolver um problema crônico
do nosso setor que é buscar a
definição do que é meio oficial e
oficial, entre outros desafios da
n o s s a c l a s s i f i c a ç ã o
profissional, por exemplo, onde
fica o pessoal do bate-estaca?

Outro desafio de 2009 é a
regulamentação da nossa PR.
P r e c i s a m o s d e f i n i r n a
convenção, valores e datas
p a r a o p a g a m e n t o d a
participação nos resultados,
pois tem gatas de unhas
afiadas que não pagou ou que
pagaram com valores bem
menores.

Vale transporte gratuito.
Lançamos a campanha no
finalzinho do ano passado no
congresso da Fetraconmag. E
não é fogo de palha, depende
d a s u a p a r t i c i p a ç ã o e
disposição para a luta.

Aposentadoria Especial,
também foi debatida no
congresso com a participação
do Ministério do Trabalho e da
Fundacentro. O que foi definido
é que a aposentadoria especial
será concedida inicialmente
por funções, o que é um grande
a v a n ç o p a r a a c l a s s e
trabalhadora.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Nossos votos de felicidades à galera do sindicato que faz aniversário em janeiro!

18/01 Adelso
Secretário de

Saúde

21/01 Ronaldo
Manutenção

24/01 Sebastião
Manutenção

25/01 Marinete
Secretaria de

Finanças

30/01 Ivonete

Setor
Homologação

Francisco Arcanjo Ribeiro
Francisco Placido Padrinho
Heleno A . Da Silva
Hélio Soares Ramos
Hilton Augusto Monteiro
Irineu Lucas
Jaime Pereira dos Santos
Janildo Mischiati
João José da Silva Filho
Joaquim Felipe Filho
José A . Pereira
José Alves
José Alves Ribeiro
Jose Bezerra dos Santos
José Cardoso Gonçalves
José Cardoso M. Ferreira
José Carlos da Silva
José de Paula Eugênio
José Geraldo Gonçalves
José Geraldo Mendes
Ribeiro
José Gomes de Arruda
Jose Luiz Calasaus Nunes

José Luiz Lima
José Luiz Lima Mota
José Luiz Vieira
José Marcio Ferreira
José Maria de Castro
José Maria de Souza
José Maria Gomes Leal
José Martins Ferreira
José Rigo
José Rodrigues Teixeira
Juares de Oliveira Xavier
Juraci Ribeiro de Paula
Luciano Betini Zanon
Lucindo Richieri
Luiz Alberto Almeida
Luiz Batista da Rosa
Luiz Carolina da Silva
Luiz Martins
Luiz Paula Gomes
Manoel Pereira dos Santos
Marcos Antonio Pellegrieri
Marcos Antonio Pinto
Mario Barbosa Bispo

Mario Dias dos Santos
Maurilio da Cunha Souza
Maurilio Martins Ribeiro
Miguel de Souza Silva
Moacir Gomes dos Santos
Moacir Rosa
Pedro Nicolau Nunes
Raimundo Nonato de Souza
Roberto Paula Ferreira dos
Santos
Romildo Julio dos Santos
Ronaldo Natália de Oliveira
Rubens Gomes do
Nascimento
Samuel Borges da Silva
Sebastiao José dos Santos
Sebastião Pereira da Silva
Sebastião Pereira da Silva
Sergio Alvino Oliveira de Sá
Sergio dos Santos
Silvio Cruz Koebel
Thomas Gomes de Souza
Filho

Sua CTPS está no Sindicato
Conforme fizemos no jornal passado, estamos publicando nomes de companheiros

que esqueceram suas carteirasde trabalho no sindicato.
Confira se seu nome está na lista e passe no Sintraconst para pegar a sua

Alguns desafios
para 2009

Vamos à luta,
companheirada?

Vale transporte gratuito, ampliação e regulamentação da PR, aposentadoria especial,
alimentação nos canteiros de obras. Essas são algumas entre as várias lutas que temos a
travar. Nossa Convenção Coletiva de Trabalho é um momento importante para ampliarmos
nossas conquistas.

O Sintraconst já está se preparando para a negociação salarial 2009/2010. Você precisa
participar conosco para que desenvolvamos propostas baseadas em argumentos sólidos.
Um ótimo momento para essa preparação é nas nossas reuniões semanais. Não deixe de
participar. Toda segunda-feira, às 18 horas, no auditório do Sindicato.

A única forma de conquistarmos esses e mais direitos, é com a participação de todos. Se
prepara galera, que o ano já começou, e a todo vapor!

MUITAS LUTAS A VENCER. PREPARE-SE
Vem aí a Campanha Salarial 2009/2010. Vamos nos preparar juntos!


