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- Reposição da Inflação
- Ganho Real
- Transporte Gratuito
- Plano de Saúde
- PR

AÍ DE NOVO

15%

Fique ligado. No dia 1º de maio, data da nossa assembleia geral de aprovação da convenção, será realizado às 
09h30min o sorteio de duas motos e cinco bicicletas. Para participar é necessário ser filiado ao Sintraconst. Procure 
a Secretaria Geral para retirar a sua carteirinha de sindicalizado, pois não será feita filiação no local.
Para adiantar o processo de filiação, o companheiro que tiver acesso à internet poderá realizar sua pré-filiação pelo 
site. Basta acessar www.sintraconst-es.com.br e preencher uma ficha disponível na página inicial. Depois de 
preenchida a ficha, é só envia-la para o e-mail sintraconst@sintraconst-es.com.br.
Feito isso, entraremos em contato com os companheiros para marcar data e hora para retirada da carteirinha na sede 
do sindicato, sem fila e sem demora.  

Nossa proposta eles já conhecem. Reivindicamos 15% de 
reajuste salarial para recompor a defasagem salarial 
vivida pela categoria neste último aumento do mínimo 
nacional, data e valores corretos para pagamento da PR, 
plano de saúde e vale transporte gratuito! 

Nossas reivindicações O Sintraconst reafirma sua intransigência contra a 
retirada de direitos e convoca você a lutar por mais 
conquistas. Participe de todas as mobilizações. Toda 
segunda-feira, a partir das 18horas tem reunião no 
auditório do sindicato para discutirmos os 
encaminhamentos da campanha salarial. 



Empresários da construção
civil querem surfar na crise

e retirar direitos
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E X P E D I E N T E

A ganância é
maior que a crise

Carioca
Presidente do Sintraconst

PR até dia 15 de abril

KRONOS ENGENHARIA 

LITTIG ENGENHARIA

É companheiros, temos anunciado aqui várias gatas que estão 
descumprindo a cláusula 44 da nossa 
convenção coletiva de trabalho. Trata-
se do atraso no pagamento a 
adiantamento de salário. A gata da 
vez é a Kronos Engenharia que até o 
fechamento da edição deste jornal 
ainda não havia efetuado o 
pagamento de fevereiro. É pau nela!  

A gata tem emitido três contracheques 
num único mês. A desvantagem é só do
trabalhador, pois temos percebido que o
terceiro contracheque, emitido para pagamento das horas extras, não entra nos 
cálculos do FGTS. A medida é ilegal. É pau na gata! 

Atenção companheiros! Está chegando a hora de engordar o nosso 
orçamento. As empresas têm até o dia 15 de abril para efetuarem o pagamento 
da Participação nos Resultados (PR) referente ao período de julho a dezembro 
de 2008. 
As empresas que não efetuaram o pagamento da primeira parcela da PR em 

outubro deverão pagar o valor devido aos seus funcionários juntamente com 
a segunda parcela no próximo dia 15. Temos que ficar atentos!
E como todos já sabem, tem direito ao benefício qualquer trabalhador da 

construção civil abrangido pela nossa convenção, incluindo os trabalhadores 
dos setores administrativo, técnicos devidamente filiados ao sindicato, 
engenheiros, além dos funcionários que trabalham sob regime de produção. 

Enfim um descanso a mais para a 
companheirada. Nos dias 10 (sexta-feira 
de paixão) e 21 (terça-feira) de abril é 
feriado na construção civil capixaba. No 
entanto, os companheiros que trabalham 
em Vitória, Viana, Vila Velha, Fundão e 
Cariacica, terão uma folga maior, pois dia 
20 também é feriado nestes municípios. 
Nas demais cidades, a folga é só na sexta 
e na terça-feira. 

Atenção companheiros, já estão abertas 
as inscrições para o XIX Campeonato 
Operário da Construção. Para se 
inscrever é necessário baixar a ficha de 
inscrição no site 

. Após o preenchimento, favor 
e n c a m i n h á - l a  p a r a  o  e - m a i l  

 ou pelo fax 
2125. 4884 ou 2125-4867.  

www.sintraconst-
es.com.br

saudesec@hotmail.com

Feriados Campeonato

Seguindo nossa política de ações de preparo e trocas de experiências sobre o tema 
saúde e segurança, a secretaria de saúde do sindicato promove no próximo dia 24 de 
abril, o seminário “Os benefícios previdenciários”.

O objetivo da atividade é reunir cipeiros, engenheiros, integrantes de departamento 
de pessoal, técnicos e enfermeiros do trabalho para discutirem temas como emissão de 
CAT, funcionamento de alta programada, estabilidade, preenchimento de documentos 
para solicitação de benefícios e muito mais.

A atividade acontece das 13h às 17 horas no auditório do sindicato. Para se inscrever 
basta acessar o site  e nos enviar a ficha preenchida pelo fax 
2125.4879.  

www.sintraconst-es.com.br

Agende-se:

Sintraconst debaterá benefícios previdenciários

S a b e m o s  q u e  
estamos vivendo um 
momento de crise 
criada pelos EUA. 
Sabemos e vemos 
q u e  o  m e r c a d o  
internacional está 
com problemas e 
alguns países estão 
quase quebrados. E 

se a gente não tivesse o presidente Lula, 
também estaríamos quebrados. Mas daí 
para o que os nossos "queridos" patrões 
estão propondo, é uma covardia sem 
precedentes. É se aproveitar da crise!

O governo Lula está se desdobrando 
para a construção civil continuar 
crescendo, com redução de impostos e 
de preço dos materiais de construção. As 
obras estão cheias e os patrões 
aumentaram em muito o preço dos 
imoveis no ES. Será que eles acham 
pouco?

Bem companheirada, a nossa 
negociação salarial começou e os caras, 
insaciáveis por lucros, querem acabar 
com nossas conquistas e direitos.

Em sua proposta eles querem que a 
gente trabalhe até aos sábados e sem 
receber horas extras. E, quando houver 
horas extras que nenhuma delas passe 
de 50%. Também querem o fim do feriado 
de 6 de outubro , além de um contrato de 
experiência de 90 dias, eliminação da 
PR, entre outras barbaridades.

Por outro lado, nós queremos 15 % de 
reajuste, vale transporte gratuito, plano 
de saúde, além de moralizar data e valor 
da nossa PR.

A disputa está na mesa. Quem puder 
mais vai chorar menos. A nossa força 
está em nossas mãos. Então, venham 
companheiros, e vamos mostrar que 
direito de peão não pode ser reduzido. 
Pelo contrário deve ser ampliado. Se for 
preciso vamos travar uma luta entre a 
necessidade do peão x ganância do 
patrão.

Toda segunda-feira tem assembleia no 
Sintraconst, não fique de fora. Peão 
unido é o bicho!

Sintraconst. Sempre na Luta! 

http://www.sintraconst-es.com.br
mailto:sintraconst@sintraconst-es.com.br
http://www.sintraconst-es.com.br


LUTO

Com muito pesar registramos aqui o falecimento do nosso companheiro Munelar Lima 
de Andrade. Munelar foi um dirigente sindical empenhado, que se manteve firme nas 
assembleias e reivindicações da nossa categoria.
Empregado da Cittá Engenharia, onde trabalhou durante sete anos, Munelar faleceu 
aos 58 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) no último dia 23 de março 
durante o horário de traballho. 
Além da sua disposição de luta e seu companheirismo nos momentos de mobilizações 
do sindicato, o companheiro também deixará saudades entre familiares e os muitos 
amigos que conquistou ao longo de sua vida.
A diretoria do Sintraconst reverencia a lealdade e compromisso do companheiro 
Munelar. E lembramos que ele estará sempre presente em nossas lutas.

Companheiro Munelar: PRESENTE!

O
número de acidentes na 
c o n s t r u ç ã o  c i v i l  v e m  
c r e s c e n d o  

assustadoramente. De janeiro a 
março deste ano, já foram quatro 
mortes confirmadas. A notícia é 
triste, mas não é uma realidade só 
do Espírito Santo. 

No Distrito Federal, por exemplo, 
o setor é responsável por 50% dos 
casos de acidenteS de trabalho.  
Foram nove mortes em 2008 e duas 
neste ano.

Diante dos elevados números de 
acidentes, a secretaria de saúde em parceria com a secretaria de formação do 
Sintraconst vem traçando políticas e repensando ações para diminuir ou acabar de 
vez com os acidentes nos canteiros de obras. No ano passado realizamos palestras e 
debates sobre o tema saúde e segurança no trabalho, além de visitar as obras com 
programa o “Obra Segura e Saudável”.

A partir do próximo mês, a diretoria do Sintraconst passará a se reunir com os 
técnicos de segurança no auditório do sindicato para troca de informações e 
aprimoramento das medidas de segurança. A secretaria jurídica informa que foi 

liberado o pagamento da RT 115/2006-9ª 
movida contra a empresa Serpal 
Engenharia. Trata-se de um pedido de 
pagamento de insalubridade.  
Lembramos que o pedido foi feito para 
todos os trabalhadores, mas a Justiça 
entendeu que apenas 14 companheiros 
tem direito ao benefício. Os outros 
processos aguardam decisão da Justiça. 
Caso seu nome esteja na lista abaixo, 
favor entrar em contato com o sindicato 
no telefone 2125.4871 para agendarmos 
uma data para seu pagamento

ADELSON ANTUNES DE SOUZA
ADENILSON MEDEIROS OLIVEIRA
ADONIAS MACHADO DE ALMEIDA
AILTON BATISTA MENDES
AILTON RIBEIRO DOS SANTOS
ANTONIO CARLOS PEREIRA
ANTONIO DOS REIS RESENDE
ANTONIO MARCOS VIEIRA
ANTONIO RICARDO GOMES DA SI
ANTONIO RODRIGUES DOS REIS
ANTONIO SILVESTRE SILVA
ANTONIO VANDERLEI ROCHA
AUGUSTO CRISPIN MENDES
BERNARDO ALVES FERREIRA

A Fundacentro oferece gratuitamente o curso “Saúde e segurança nas operações com 
elevadores de obras”. As aulas acontecem no período de 15 a 17 de abril, sendo que no 
dia 15 e 16 as aulas vão das 8h30 às 17h30h e no dia 17 das 8h30 às 12h30.  
Para se inscrever, basta o companheiro acionar o RH da empresa para solicitar sua 
liberação e o envio de um ofício contendo nome completo, timbre com o nome da 
empresa, endereço, telefone para contato e autorização com assinatura do responsável 
imediato do participante. O curso também é aberto para os técnicos de segurança no 
trabalho. 



04/04 – Hérika  
Secretaria de Formação

04/04 – Nilcéia 
Sub-sede Guarapari

15/04 – José Malaquias  
Secretário de Finanças

20/04 – Valéria 
Com. de Conc. Prévia

É isso mesmo! O sindicato vai acionar a Justiça pedindo a 
rescisão indireta do contrato de trabalho dos funcionários da obra 
de construção da nova sede da Justiça Federal.

Na assembleia realizada com os trabalhadores da Tomazelli, a 
categoria informou ao sindicato que a empresa vinha atrasando 
constantemente o salário.

E a situação piorou depois que a Justiça Federal decidiu rescindir 
o contrato com a empresa por conta da lentidão do cumprimento do 
contrato e a paralisação da obra. 

Assembléia com os companheiros da Tomazelli

Corrigindo uma falha histórica que por muitos anos 
atribuiu a culpa pelo acidente ao trabalhador 
acidentado, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
editou o texto da Norma Regulamentadora 1, retirando a 
expressão "ato inseguro”.

Com a mudança, as aplicações e medidas de saúde e 
segurança deverão ser encaradas com mais rigor por 
parte das empresas, pois o novo texto afasta a culpa 
presumida do próprio trabalhador, vítima de acidente de 
trabalho.

O Ministério da Previdência Social reajustou os valores do 
salário família. Desde fevereiro, os trabalhadores que 
recebem até R$ 500,40, passaram a ganhar o salário família 
no valor de R$ 25,66 por cada filho menor de 14 anos. Para 
quem obtém média salarial entre R$ 500,41 até R$ 752, 12, o 
benefício por filho passou para o valor de R$ 18,08.

Vale lembrar que o salário família é pago mensalmente 
pela empresa à qual o trabalhador está vinculado e é 
deduzido do recolhimento das contribuições sobre a folha 
salarial. A concessão do benefício não exige tempo mínimo 
de contribuição.

Congresso é espaço democrático de construção da organização
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