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A CUT e demais centrais 
sindicais, junto com os 
movimentos sociais espalhados 
por todo o país, vão fazer no dia 
11 de julho um grande dia de 
manifestação. 
Em todo o Brasil, os 
trabalhadores e os movimentos 
sociais vão às ruas e defender 
as seguintes bandeiras de luta: 
Fim do Fator Previdenciário; 
Redução da jornada de 
trabalho de 44 horas para 40 
horas semanais sem redução 
de salário; Reajuste digno para 
os aposentados; Mais 
investimentos em saúde, 
educação e segurança; 
Transporte público de 
qualidade; Fim do Projeto de Lei 4330 que amplia a 
terceirização; Fim dos leilões do Reforma Agrária; 
petróleo.
No Espírito Santo, a CUT e as demais centrais também 
vão para as ruas e levam banderias locais de 
reivindicaçã. São elas: Pela implantação de um piso 
salarial estadual superior ao valor do salário mínimo; 
Pela criação de uma Universidade Pública Estadual; 
Pelo fim do pedágio na terceira ponte; Pela volta do 
aquaviário; e, por mais investimentos em segurança e 
saúde.

11 DE JULHO É DIA NACIONAL DE LUTA PELA  PAUTA 
DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS

Pontos de Encontro
O Sintraconst/ES vai participar ativamente das atividades. E já 
convocamos a categoria para nos concentrarmos em Vila Velha, 
a partir das 6h00, nas três torres da Littig; em Vitória, nos 
concentraremos na Praça dos namorados, também a partir das 
6h00; Em Cariacica, nos encontraremos em frente ao Estádio 
do Rio Branco; na Serra, o ponto de encontro será ao lado do 
terminal de Carapina.
Venha para a rua e some-se a outros milhares que querem 
mudar o país.

GREVE NA SAMARCO E
OCUPAÇÃO DE ANCHIETA
No dia 3 de julho cerca de 5 mil trabalhadores na obra 
de expansão da Samarco aprovaram uma paralisação 
nos trabalhos. E, juntos, caminharam da planta da 
empresa para a cidade de Anchieta. Foi uma ocupação. 
Os trabalhadores entraram no clima de manifestações 
do país e caminharam pela rodovia do sol por cerca de 
10 Km. Reivindicam: Reajuste na Participação nos 
Resultados, cesta de natal, adicional de horas extras 
para 100% e 150%, abono de final de obra, reajuste no 
cartão alimentação dos trabalhadores alojados.



Carioca

PAU NA GATA PAU NA GATA 
ROSSI
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E X P E D I E N T E

Presidente do Sintraconst

Trabalhadores da Rossi não possuem ambiente limpo para fazer suas refeições
No dia 10 de junho, os trabalhadores da Rossi e suas empreiteiras, em uma 
obra em Manguinhos, pararam por causa da falta de higiene no 
refeitório. Durante a visita, pudemos reparar que o café da manhã 
estava estragado, almoço de má qualidade, sujeira no recinto do 
refeitório, ores com café da manhã diferenciado, ou seja, os 
trabalhadores da Rossi têm um café melhor do que os das 
empreiteiras, pagamentos em atrasos, como hora extra, pagamento 
mensal e produção.
O Sintraconst/ES está de olho nessa gata que não tem desrespeita pelos seus 
trabalhadores.

CAMPEONATO SEGUE A TODO VAPOR

Nestes últimos dias, o Brasil 
mudou. Mudou?
Mais de cem mil pessoas em 
Vitória, com cartazes, faixas e 
muita disposição, foram às 
ruas, uma enorme população 
protestando contra  os três 
poderes - Executivo 

Legislativo e Judiciário, contra a imprensa, 
principalmente a rede  globo,  mas 
também, por todos os direitos e 
oportunidades.
Defendendo a ecologia, os povos, direito à 
terra, contra a violência e  preconceitos, 
contra as injustiças e por direitos sociais 
amplos, por um Brasil melhor. Parabéns.
Também, os aproveitadores de plantão, 
que sempre estiveram no poder no Brasil e 

não faziam nada pelo povo, eles gostavam 
é de pegar dinheiro emprestado e vender 
estatais, jamais aceitaram e nem vão 
aceitar o Partido dos Trabalhadores, 
trabalhador, é para trabalhar. O Sintraconst 
parabeniza , todos os trabalhadores e 
trabalhadoras que estiveram nas ruas, em 
especial aos que nos viram e se juntaram, 
que legal.
Dia 11, todos os trabalhadores, vão parar 
suas atividades e vamos para as ruas, 
queremos redução da jornada de trabalho, 
fim do fator previdenciário, por um salário 
mínimo estadual no Espírito Santo, por 
reforma agrária e por outros direitos e 
garantias.
Já tivemos uma grande vitória e um grande 
golpe.
 A vitória, são os 100% dos royalties do 
petrõleo, 75% para a educação e 25%, 
para a saúde. Com estes recursos teremos 
melhoria na saúde e daqui a alguns anos, 
teremos milhares de doutores em todas as 
áreas de conhecimento, nossos filhos 
serão parte  desses doutores.
A derrota, veio do congresso nacional, que 
embarrigou o plebiscito e está dizendo que 
não há tempo. O pior é que a televisão 
aprova, por isso eles fazem o que querem, 
tem a imprensa como escudo, eles e os 
patrões, esse povo que ficou muito mais 
rico nestes últimos anos,  deviam 
obrigatoriamente, assim como as estatais 
Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, entre 
outras investir no Brasil, o que eles vão 
fazer com tanto dinheiro?
Querem também mais poder, eles já não 
se contentam com o que tem e querem 
mais, para eles precisa ter um povo mais 
pobre, para sempre ter quem lave suas 
cuecas e calcinhas. Jamais concordarão 
que filho de pedreiro seja doutor e que as 
empregadas tenham direitos.
Dia 11, todos às ruas.
E a luta continua!

O POVO NAS RUAS!?

O campeonato de futebol deste ano 
está bombando. Centenas de atletas se 
envolvem nas disputas e as torcidas 
dão um show à parte nas 
arquibancadas. Os familiares e amigos 
vêm de várias partes e dão um show 
de alegria, que ajuda a animar os 
atletas em campo. 
O Sintraconst/ES aproveita a ocasião 
para agradecer às empresas que 
patrocinam os times que trazem seus 
nomes na equipe, como  é o caso da 
Ádria, por exemplo. .

SERRA TERÁ FÁBRICA DO TRABALHO
O vereador 
Aécio Leite (PT) 
conseguiu 
aprovar na 
Câmara da 
Serra, projeto 
de lei que 
institui a 
«Fábrica do 
Trabalho» no 
município. 
Aécio, que 
também é 
presidente da 
Fetraconmag, tem aprovado projetos voltados para o trabalhador. 
O Centro de Referência do Trabalhador da Serra será um espaço de 
aperfeçoamento, de qualificação e requalificação profissional, 
voltado para a aplicação de cursos e treinamento de trabalhadores. 
Aécio recebeu a solidariedade de sindicalistas no ato da aprovação 
do projeto por ele apresentado. O Sintaconst/ES agora quer ver 
funcionando a Fábrica do Trabalho na Serra e que outras iniciativas 
desse porte possam colocar mandatos de vereadores a serviço da 
classe trabalhadora.



MANIFESTAÇÕES: O POVO NAS
RUAS E A VOZ DAS RUAS

O mês de junho trouxe uma agradável surpresa 
para o povo brasileiro. A partir da repressão 
policial violenta a manifestantes que 
reivindicavam o fim do reajuste nas tarifas de 
ônibus em São Paulo, manifestações se 
multiplicaram por todo o país. 
As manifestações, que a princípio, eram em 
solidariedade aos manifestantes de São Paulo, 
ganharam novas bandeiras e milhões de 
pessoas foram às ruas protestar pela mais 
variadas causas. 
Saúde, educação, combate á corrupção, 
segurança, habitação, reforma política, 
igualdade, tudo faz pauta de reivindicações das 
multidões que vêm tomando as ruas do país. 
O Sintraconst/ES, desde o primeiro momento, 
apoiou as manifestações. Achamos legitima a 
ocupação de ruas e praças por cidadãos e 
cidadãs que querem manifestar sua indignação 
ou seu apoio, seu protesto ou seu aplauso. 
Nós sempre ocupamos as ruas. E, ao contrário 
dos que pregam que «o gigante acordou», nós 
bradamos que estamos e sempre estivemos 
acordados para mudar o Brasil. A CUT e o 
movimento sindical são protagonistas nos vários momentos de mobilizações nacionais que tivemos recentemente. E só não o 
somos agora devido a um fator novo, que é a utilização de redes sociais através da internet. Mas estamos nas ruas, junto com 
o povo, ouvindo sua voz. E a voz das ruas pede uma nação renovada em sua forma de fazer política e que passe, de uma vez 
por todas, a ouvir os apelos de sua população.

Manifestantes ocupam a 3ª ponte, em Vitória

No dia 09 de junho a funcionária 
Valéria de Souza, que trabalhava no 
setor de conciliação prévia, 
perdeu a luta para uma doença 
grave que a acometeu. Valéria 
lutou por meses no combate 
à enfermidade que a atingiu. 
Ficou por muito tempo 
afastada de seu posto de 
trabalho e não foram poucas 
as vezes que fizemos 
campanha de doação de 
sangue para ela. Por fim, ela 
sucumbiu e nos deixou. 
Entre os colegas de trabalho e 
os diretores do sindicato, fica o 
vazio da companheira que 
nos deixou e um profunda 
tristeza. O Sintraconst e 
seus fuincionários desejam 
à família de Valéria votos 
sinceros de força e união na 
dor da perda de um ente querido. 

LUTO: DOENÇA GRAVE MATA 
FUNCIONÁRIA DO SINDICATO

ESTÁ CHEGANDO A HORA...
VOCÊ JÁ SE SINDICALIZOU?

Está chegando a hora do grande show com o cantor 
Zé Geraldo, na Festa da Categoria, promovida pelo 
Sintraconst. Essa apresentação é um presente para 
toda a categoria, que tem no autor de «construção» 
um de seus ídolos musicais. 
Mas todos devem ficar espertos. A festa deste ano 
será apenas para sindicalizados. Quem não for 
sindicalizado ainda, procure o sindicato ou qualquer 
um de nossos diretores e faça sua sindicalização. 
Você tem um sindicato que luta por você o ano todo e 
ainda traz atrações culturais ótimas para curtir com 
sua família. Junte-se a nós.



Julho chega e já começam a 
chegar as cartas de trabalhadores 
dos setores administrativos, 
solicitando a devolução da taxa 
negocial. E isso se dá inclusive 
por parte de trabalhadores que 
não são sindicalizados e que 
preferem não contribuir com o 
sindicato, mesmo quando ele luta 
para garantir os reajustes de todos
Agora, aproveitando-se desse 
argumento, há patrões que 
querem dar um reajuste menor 
para os trabalhadores do setor 
administrativo, alegando que o Sintraconst/ES não os 
representa. Isso é mentira! O Sintraconst/ES representa, 
sim, os trabalhadores e trabalhadoras do setor 
administrativo. Por um motivo simples. Eles trabalham em 
empresas do ramo da construção civil, cujos trabalhadores 
são representados pelo Sintraconst/ES.
Queremos convidar esses trabalhadores para uma 

SINTRACONST REPRESENTA, SIM, OS
TRABALHADORES DO ADMINISTRATIVO

reflexão. Se vocês necessitam 
de uma maior organização, o 
sindicato também pode atuar 
junto a vocês. Podemos, 
inclusive, discutir pralisações ou 
greves para melhorar suas 
condições de trabalho. E é 
importante que os trabalhadores 
administrativos tenham a 
consciência de que todas as 
nossas campanhas, passeatas, 
assembleias, manifestações e 
greves, são realizadas também 

na defesa de reajustes salariais 
e benefícios para cada um de vocês, assim como o fazemos 
para todos os trabalhadores que estão nos canteiros de obras. E 
é justamente por causa das famosas «cartinhas» que os patrões 
estão querendo impor ao setor administrativo um reajuste menor 
do que foi conquistado pelo sindicato. Não vamos aceitar isso. O 
Sintraconst/ES está à disposição dos trabalhadores 
administrativos para garantir reajuste salarial digno.

 ASSEMBLEIA EM FRENTE À 
CÂMARA DE VEREADORES

DE VILA VELHA

PALESTRA SOBRE 
CERTIFICAÇÃO SINDICAL

A Fetraconmag promoveu no mês de junho, no auditório do 
Sintraconst/ES uma palestra sobre Certificação Sindical. De 
acordo com o Consultor Sindical Napoleão Gonçalves, a 
determinação para que os sindicatos e federações comecem 
a utilizar a Certificação Sindical veio do Ministério de 
Trabalho e Emprego. "Essa determinação surgiu porque o 
Ministério do Trabalho verificou que existem fraudes por 
partes de alguns sindicatos e federações em relação ao 
dinheiro do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e com a 
Certificação Sindical será mais difícil disso acontcer", 
finaliza Napoleão. A palestra contou com a participação dos 
funcionário do Sintraconst/ES, sindicatos do norte e da 
Federação. Também registramos a presença do Vereador 
Aécio Leite  que é também presidente da Fetraconmag

ATENÇÃO, COMPANHEIROS
DA PESADA

Está na hora de darmos início a mais uma campanha 
salarial. Fique esperto e atento para todas as convocações 
do sindicato.

Assembleia Geral
Dia 15 de julho de 2013

18 horas
Auditório do Sintraconst/ES

Participe!

Trabalhadores da construção civil em Vila Velha, 
junto com o sindicato, fizeram um assembleia em 
frente à Câmara de Vereadores do município, a fim 
de reivindicarem dos políticos a aprovação do novo 
Plano Diretor Municipal da cidade. 
Há seis meses sem emitir licenças para novas 
construções devido à não aprovação do PDM, o 
município vêm perdendo obras e, 
consequentemente, postos de trabalho. Já são 
cerca de 1 mil postos de trabalho que deixaram de 
ser contabilizados nesse período. 
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