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Olha nós

Campanha Salarial 2009/2010 
já está nas ruas
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- Reposição da Inflação
- Ganho Real
- Transporte Gratuito
- Plano de Saúde
- PR

AÍ DE NOVO

s trabalhadores da construção civil já elegeram suas 
principais bandeiras de luta para a campanha 
salarial 2009/2010. Vamos à luta por reposição das 

perdas geradas pela inflação e por aumento real nos 
salários. 

Já é hora de discutir com os empresários a nossa pauta 
de reivindicações. A plenária de tirada de pauta, realizada 
em Vitória, aprovou  reajuste salarial de 15%, acima do 
percentual de 12% do mínimo nacional. A categoria 
reivindica também a valorização dos pisos da construção 
civil que ficaram abaixo do salário mínimo este ano, como 
nos casos dos trabalhadores que exercem as funções de 
auxiliar de obras, mensageiro, auxiliar de escritório e vigia.

 

Outra reivindicação urgente aprovada pela 
assembleia é a definição de data e valores para o 
pagamento da Participação nos Resultados 
(PR), a categoria exige um salário base de cada 
trabalhador, além de plano de saúde e gratuidade 
do vale-transporte.  

Nossa união e disposição de luta vão pautar 
as negociações e garantir que os trabalhadores 
da construção civil mais uma vez saiam 
vitoriosos. O sindicato conta com a participação 
de todos nas assembléias e manifestações em 
prol de melhoria nas nossas condições de 
trabalho e em nossos salários.

15%



Nossa união e 
disposição de luta é que 

vão garantir nossas vitórias
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E X P E D I E N T E

Cristo, guerreiros, 
mulheres e moto

Carioca
Presidente do Sintraconst

A gata Cesan dá cria novamente. E o 
filhotinho da vez é a gata Darwin. Ela 
vem  tentando passar a perna no 
t r a b a l h a d o r ,  a t r a s a n d o  o  
adiantamento e o pagamento de 
salário, além de depositar com 
atraso, o tíquete refeição e o 
tíquete combustível. Outra cria da 
Cesan, a TOMAZELLI, tem causado 
aborrecimentos para a companheirada. 
As reclamações são quase as mesmas. 
A gata tem atrasado o pagamento e 
adiantamento de salário, além de atrasar 
com freqüência a recarga do cartão alimentação e do vale- transporte

Cesan e suas gatas TOMAZELLI e DARWIN

LITTIG ENGENHARIA
A gata está atrasando o pagamento e o adiantamento de salário, além atrasar a 
recarga do vale transporte. È preciso lembrar, que nenhum companheiro está 
obrigado a pagar passagem para trabalhar. Se não tem vale, fique em casa! E o 
recado serve para todas as gatas que atrasam a recarga do vale. 

Além de proibir a saída dos trabalhadores no horário de almoço, a gata Barbosa 
Barros também impediu o acesso do sindicato à obra. Isso só comprova que nossos 
companheiros estão trabalhando sobre regime de cárcere privado. E como todos já 
sabem, a hora do almoço é livre. Qualquer trabalhador poderá entrar com processo 
na Justiça alegando cárcere privado. É PAU NA GATA, companheiro!

BARBOSA BARROS

MAZINE GOMES
A gata não possui acordo de hora extra homologado no Sintraconst e tem 
obrigado seus funcionários a trabalhar aos sábados sem acordo.

A nossa campanha 
salarial já está na 
rua, o povo veio 
para o sindicato e 
t i r a m o s  n o s s a  
p a u t a  d e  
reivindicações. As 
necessidades são 
m u i t a s ,  o s  
p r o b l e m a s  

também, mas nossa força é ainda 
maior. 

O nosso povo em sua enorme 
maioria é Cristão, a prova mais clara 
disso é que em toda obra tem os 
companheiros que começam seus 
dias de trabalho com orações de 
louvor e agradecimento a Deus. 
Esses companheiros chegaram e 
tomaram as atividades do sindicato 
com força e fé, seja nas reuniões, nas 
assembleias e até nas greves, 
trazendo para a luta os Guerreiros de 
Cristo. 

As mulheres, que cada dia mais 
estão ocupando postos de trabalho 
nas empresas, tanto nos escritórios, 
quanto nas obras, também estão se 
fazendo presentes na luta. De uma 
forma mais timida, mas estão 
presentes. Quem, como eu, viu o 
encontro das mulheres no sindicato, 
com certeza ficou assustado. 

Que bom. E sejam benvindas à luta, 
companheiras. Seu dia é todo dia 
mãe, irmã, amiga , companheira, 
guerreira. Tu és mulher e não pode 
fugir da luta. 

Pra juntar todo este povo que 
constrói nosso país o Sintraconst vai 
sortear na assembleia de 1º de maio, 
na qual será definido o rumo de nossa 
campanha salarial, duas motos 0 Km 
e 5 bicicletas. E para os quatro mil 
primeiros a chegar será doada uma 
camiseta da campanha salarial. 

Plano de saúde, vale transporte 
gratuito, reajuste de 15%, PR são 
algumas reivindicações. Para se 
transformarem em conquista só 
depende da gente. Venha irmão, 
venham companheiros, venham 
companheiras! 
E a nossa luta continua! 

    Atenção companheiros, as empresas têm até o dia 15 de abril para 
efetuar o pagamento da nossa Participação nos Resultados, 
equivalente ao período de junho a dezembro de 2008.
    Têm direito ao benefício todos os trabalhadores abrangidos pela 
nossa convenção coletiva de trabalho, inclusive os trabalhadores do 
setor administrativo, técnicos devidamente filiados ao Sintraconst, 
além dos engenheiros e dos trabalhadores que exercem cargos de 
confiança ou aqueles que trabalham sob regime de produção. 

PR até dia 15 de abril

Falsificar atestado médico dá cadeia
Um alerta para a companheirada. Têm chegado até o sindicato, algumas 
reclamações de empresas, alegando que há funcionários apresentando 
atestado médico falso. É importante lembrar aos companheiros que falsificar, no 
todo ou em parte, qualquer documento particular é crime com pena prevista de 
um a cinco anos de prisão. 
É proibido também, adulterar, fabricar e apresentar certificados de cursos, 
inclusive da Associação Brasileira de Manutenção (Abraman) para ingresso em 
empresas empreiteiras da Petrobras. Se for pego, além de ser demitido por justa 
causa, o funcionário corre o risco de ser processado, podendo pegar de três 
meses a cinco  anos de prisão. 



O companheiro Waldir Maurício, secretário de 
formação do Sintraconst e da Conticom esteve em 
Brasília no último dia 19 de fevereiro para a cerimônia 
de constituição de uma comissão tripartite com 
representação do governo, trabalhadores e 
empregadores. 

Um dos objetivos da comissão é viabilizar a 
elaboração de um Plano de Trabalho visando à 
formulação de normas para certificação profissional de 
trabalhadores no setor da construção civil. 

A iniciativa tem o apóio dos ministérios da Cidade, 
do Trabalho e Emprego e faz parte do Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – 
PBQP- H. Sua meta é organizar o setor da construção 
civil em torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade do habitar e a 
modernização da cadeia produtiva.

A idéia é formular um projeto piloto voltado para um número limitado de ocupações 
profissionais, no intuito de envolver o sindicato de trabalhadores do ramo com o 
sindicato patronal para oferta de cursos de qualidade que atendam as exigências do 
mercado e com certificação padronizada. 

  A comunidade de Barra do 
Riacho, em Aracruz realizou 
protestos no último dia 19 de 
fevereiro contra as constantes 
contratações de mão-de-obra de 
outros Estados pela empresa 
Carioca Christiani Nielsen 
Engenharia, responsável pela 
obra de construção do Terminal 
de Gás da Petrobras – TABR. 
 
O acesso à obra, foi impedido por 
dois dias e só foi liberado após 
reunião com a empresa que se 
prontificou a reavaliar as 
contratações de fora e contratar 
mão-de-obra local para tocar o 
restante das obras. 

A diretoria do Sintraconst 
t a m b é m  a c o m p a n h o u  o s  
protestes. Os trabalhadores 
locais exigiram que a Carioca 
Nielsen siga a convenção do 
Sintraconst e não a do Sindopem 
q u e  p o s s u i  s e n t e n ç a  
c o n d e n a t ó r i a  n a  J u s t i ç a  
reconhecendo que o sindicato 
não possui autonomia para 
representar o trabalhador de 
construção civil no Espírito 
Santo.
A Carioca por sua vez, garantiu 
que vai discutir com o jurídico da 
empresa para se manifestar 
sobre a representatividade 
sindical. 

A segunda greve realizada pelos 
trabalhadores das empresas do 
Consórcio OCCH do  trouxe novas 
conquistas para a categoria. 
A lgumas  funções  ob t i ve ram 
equiparação salarial através de um 
abono a ser pago já a partir de março. 
O abono no valor de R$ 75,00 será 
pago para as funções de oficial 
polivalente e montador de andaimes.
Outra reivindicação atendida foi a 
realização de perícia para comprovar a periculosidade dos companheiros eletricistas, 
além da realização de uma avaliação sobre o desempenho dos ajudantes para 
possibilitarmos assim, a classificação de auxiliar para pleno. 
 As novas reivindicações devem ser atendidas no prazo máximo de 60 dias. Caso o 
contrário, as obras param novamente. 

A greve no canteiro de obras da 
subestação da Petrobras terminou 
bem para os nossos companheiros das 
empreiteiras e subempreiteiras da 
empresa Alusa Engenharia. Numa 
demonstração de força, ousadia e 
determinação, a companheirada do sul 
do Estado permaneceu parada por 
dois dias e obteve ganhos acima da 
convenção coletiva de trabalho. 

Conseguimos arrancar dos 
patrões, um plano de saúde gratuito 
para o trabalhador e sua família, o 
fornecimento de cartão alimentação no 
valor de R$ 115,00 sem perda da 
marmitex, além de fixarmos o pagamento de horas extras a 50% nas duas primeiras 
horas e 75% para as que excederem as duas primeiras durante a semana. Aos 
sábados, o pagamento das horas será de 100%.

Os benefícios passam a valer a partir deste mês. Os companheiros também 
ganharam todos os dias parados! É isso ai, quem se mobiliza, amplia direitos! Entre 
em contato sempre com o sindicato. Estamos pronto pra luta!

Conticom debate com Governo Federal, políticas 
de qualificação profissional na área de construção civil

Vitória da organização e da luta!
Trabalhadores de empreiteiras da Petrobras, em Anchieta, 

levam a melhor após dois dias de greve

Comunidade de 
Aracruz libera 

acesso a obra da 
Petrobras, após 

assembleia

Petrobras: operários param obra em Vitória

Mônica
Secretaria Jurídica

dia 25/03

aniversariante 
do Mês



O Dia Nacional de Lutas (11/02) foi marcado por manifestos em 
todas as capitais do Brasil. Aqui no Estado, os protestos se 
iniciaram no começo da manhã. A nossa Central Única dos 
Trabalhadores, com a participação de diretores do Sintraconst, 
liderou um manifesto às 6h da manhã na portaria da Vale, em 
Camburi.
Na ocasião, fomos protestar contra a proposta do presidente da 
empresa, Roger Agneli que propôs a redução do salário com 
afastamento do trabalho por seis meses. 
Logo em seguida as lideranças da Cut e vários diretores de 
sindicato, inclusive nosso presidente Carioca se reuniram com o 
governador Paulo Hartung para cobrar 
soluções urgentes para o enfrentamento da 
crise financeira internacional no Espírito 
Santo. 
Em audiência, o governador reafirmou o 
compromisso de criar um Fórum Permanente 
tripartite, cujo papel será o de observar os 
efeitos da crise financeira mundial no Estado, 
buscando medidas para evitar desemprego. 
Logo após o dia 11, a CUT também foi 
recebida pelo secretário de Estado do 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social, Tarciso Vargas, que também prometeu 
estudar a proposta levantada pela classe 
trabalhadora. 

Com a participação de mais de cem trabalhadores, entre 
homens e mulheres, o Dia Internacional da Mulher foi 
comemorado com muito entusiasmo pelas companheiras 
da construção civil no último dia 5 de março no auditório 
do Sintraconst.

Sob o lema “construindo novas relações de gênero no 
trabalho, no lar e na sociedade”, as operárias da 
construção civil tiveram a oportunidade de conhecer um 
pouco mais sobre a lei Maria da Penha. 

A secretaria de formação do sindicato preparou uma tarde 
rica em conhecimentos e cheia de atividades 
descontraídas, como brindes, café da tarde. O evento 
contou a participação das palestrantes Cláudia Dematte, 
delegada da mulher de Vitória e da juíza de adoção de 
Vitória Ivone Vila Nova. As comemorações ao dia foram 
pensadas a partir de critérios definidos pela diretoria e 
pela companheira Maria de Fátima, mais conhecida como 
Pretinha. 

Companheiras da construção civil prestigiam o evento

O Dia Nacional de Luta
reuniu centenas de
pessoas em Vitória

Atenção! Dia 30 de março, a partir 18 horas 
assembleia de aprovação do
 Balanço Financeiro de 2008. 

Compareça!. 

E aí, companheiro, sua equipe já está preparada para o próximo 
campeonato de futebol? As inscrições começam no próximo dia 
1º de abril. Para realizar a inscrição de sua equipe, basta pegar 
na página do sindicato na internet (www.sintraconst-es.com.br) 
a ficha de inscrição que estará disponível no final de março. 

XIX Campeonato Operário da Construção

Sintraconst marca presença no 
Dia Nacional de lutas em Vitória

Operárias da construção civil comemoram 
dia da mulher no auditório do Sintraconst
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