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JÁ ESTÁ NAS RUAS
      Em plenária realizada no dia?, no auditório do Sintraconst/ES, os 
trabalhadores aprovaram a pauta de reivindicações para a Campanha 
Salarial 2012/2014. O sindicato já apresentou ao Sindopen (sindicato 
patronal) as propostas dos trabalhadores e já começou a estabelecer 
negociações acerca de alguns pontos.

Em um primeiro momento das negociações, os diretores do 
Sintraconst/ES avaliam que a direção do Sindopen parece tranqüila. 
Mas é sempre bom botar as barbas de molho e manter a firmeza. 
Afinal, patrão é patrão.  Já foram garantidos alguns pontos, como a 
manutenção da data base em 1º de maio, prazo para assinatura da 
Convenção Coletiva de Trabalho e o Dia da Categoria com feriado na 
primeira sexta-feira de outubro. No entanto esses são pontos quase de 
consenso entre os trabalhadores e os patrões.

A ordem agora é manter a unidade dos trabalhadores, a 
organização e a disposição de lutar, que são características que têm 
marcado nossa categoria nas últimas negociações e que têm nos 
garantido importantes vitórias no campo da campanha salarial.

Entre as nossas principais propostas estão:

Reajuste salarial com ganho real, seguro de vida e acidentes, 
assistência médica, alimentação, PR, aviso prévio indenizado, entre 
várias outras.

Entendemos que as negociações 
da campanha salarial são mesmo 
demoradas e, muitas vezes, 
esbarram em alguns pontos que 
são caros aos dois lados. Por isso 

já pod emos identificar onde o bicho 
vai pegar e onde é que 
teremos que garantir a 
disposição de luta dos 
companheiros e 

companheiras da 
construção civil e montagem. Veja onde o bicho vai 
pegar:
- Reajuste salarial (reivindicamos 20%)
- Plano de Saúde com ônus integral para as empresas
- Cartão alimentação de R$ 300,00 com oferta de 
alimentação nos canteiros de obras

ONDE 
O BICHO 

 PEGAR?VAI

    Um dos exemplos de impasse em 
negociações coletivas surgiu agora com uma 
proposta do Sindopen. Os patrões chegaram 
com a proposta de que haja mudança no 
horário de entrada no trabalho, com os 
trabalhadores começando a trabalhar às 8 
horas da manhã, passando a saída para 18 
horas. Só que o sindicato insiste que os 
trabalhadores continuem a sair às 17 horas, já que 
este horário permite que trabalhadores cheguem a tempo 
para aulas, compromissos já firmados e mantenham sua 
rotina de chegada às suas residências.

É claro que estaremos abertos para negociar e, em 
última questão, levaremos a discussão para assembléia 
da categoria.

SINDOPEN QUER MUDAR HORÁRIO DE ENTRADA
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E X P E D I E N T E

PARANASAÉ HORA DE ARREGAÇAR AS
MANGAS DE NOVO!

Carioca
Presidente do Sintraconst

VOCÊ QUER TRABALHAR
NA IMPRENSA SINDICAL?

Se você estuda comunicação ou tem 
algum filho, parente ou conhecido que 
esteja estudando na área, preste 
atenção nesse recado: o jornalismo 
sindical é pulsante, criativo, contestatório 
e uma excelente opção de carreira. O 
Sintraconst/ES vai selecionar um 
estudante de jornalismo para trabalhar 
em sua Secretaria de Imprensa. 
Inscrições podem ser feitas através do e-
mail edilsolenk@hotmail.com. A data e 
horário do processo seletivo serão 
informadas por e-mail.

A companheira Márcia Martins, diretora do 
Sintraconst/ES assumiu uma vaga de diretora na 
Fetraconmag, nossa federação estadual, que 
representa o ramo de atividade da construção civil 
e similares, mármore, granito, cimento, cal e gesso. 
Com isso, mais uma vez o Sintraconst aposta na 
representação das mulheres trabalhadoras da 
construção civil. Desejamos sucesso à 
companheira em mais esse desafio na defesa dos 
trabalhadores.

DIRETORA DO SINTRACONST ASSUME 
CARGO NA FEDERAÇÃO

Os meses de fevereiro e março 
foram marcados por muitas 
greves, que sacudiram os 
canteiros de obras de 
empresas que insistem em 
desrespeitar os direitos dos 
trabalhadores. Registramos 
aqui em nosso jornal as greves 
ocorridas na Forte, Niplan, 
Mendes Júnior e Paranasa.
Parabéns aos companheiros 
que não fogem à luta e querem 
fazer valer o seu suor...

Essa gata inventou de atrasar o pagamento dos 
trabalhadores na obra da Samarco referente ao 
mês de fevereiro. Não deu outra. A rapaziada se 
armou com o pau de dar na gata e partiu para a 
greve. Só assim a gata pagou o que devia. Fica a 
paulada para ela aprender que os trabalhadores 
assumem compromissos com seus salários e não 
podem ficar à mercê de empresas que não 
cumprem com suas obrigações.

GREVES AGITAM CANTEIROS

Greve na Paranasa garantiu pagamento de salários

   Mais uma vez os 
trabalhadores da 
construção civil e 
montagem são chamado à 
luta. E mais uma vez é o 
Sintraconst quem dá o tom 
do chamado, convocando 
os companheiros para 
participarem ativamente 

da Campanha Salarial 2012/2014. Nela, 
estaremos discutindo reajuste salarial, 
cláusulas econômicas e as cláusulas sociais 
que vão compor nossa Convenção Coletiva 
de Trabalho. 

O momento também é de arregaçar as 
mangas por que temos uma agenda nacional 
a cumprir e só a nossa determinação e 
disposição de luta é que vão garantir 
sucesso em nossas reivindicações. 

E nós estamos jogando alto. Apostamos 
na luta pela implantação do Contrato 
Nacional de Trabalho, com definição de um 
piso salarial nacional, assistência médica, 
entre outras conquistas. Nesse sentido, 
estamos construindo, junto à ICM e várias 
entidades sindicais do país, a greve nacional 
dos trabalhadores da construção civil.  
Podemos mostrar ao país e ao mundo, a 
força de nossa mobilização e a capacidade 
de nossa organização. 

A instalação da Câmara da Construção 
Civil pela presidenta Dilma Rousseff pode ter 
significado um importante passo na 
valorização profissional e na própria 
existência de um fórum próprio para discutir 
o trabalho decente em nosso ramo de 
atividade. Mas nós não podemos ficar 
apenas nisso. Sabemos que lidamos com um 
empresariado voltado para seus próprios 
interesses e que joga pesado contra os 
trabalhadores. 

Por isso a hora é de união. Juntos 
podemos mostrar que somos fortes, 
determinados e cientes de nossos direitos.

E a nossa luta continua!



TRABALHO 

IGUAL

SALÁRIO

IGUAL

     No dia 6 de março representantes de trabalhadores da construção civil de todo 
o país, ao lado de representantes da Internacional da Construção e Madeira 
(ICM) entregaram em Brasília a vários órgãos a pauta de reivindicações do ramo 
para a construção do contrato nacional de trabalho.

A pauta foi entregue ao Ministério do Trabalho e Emprego, Tribunal Superior do 
Trabalho, Governo Federal, Ministério Público do Trabalho e grandes empresas. Também foi 
encaminhada à Câmara da Construção, instalada pela presidenta Dilma.

No próximo dia 13 de abril acontece uma reunião com a ICM para discutir os próximos passos 
da campanha. A intenção é reunir sindicatos de todo o país para discutirmos a mobilização coletiva 
e construção da greve nacional do ramo da construção civil.

CAMPANHA PELO CONTRATO NACIONAL 
CONTINUA A TODO VAPOR

Estão abertas as inscrições para o 22º 
Campeonato de Futebol Operário da Construção 
de Futebol. As inscrições devem ser feitas no 
Sintraconst, junto à Secretaria de Formação, 
com Jackeline ou Waldir. Vamos organizar 
nossas equipes para mais uma vez realizarmos 
o maior evento do esporte amador do Espírito 
Santo.

CAMPEONATO OPERÁRIO 
DA CONSTRUÇÃO

Nos dias ? 
e ? de 
março, em 
Meaípe, o 
Sintraconst 
aplicou o 
curso de 
formação 
de Cipeiros 
para 
trabalhador
es de 
empreiteira
s da 
Samarco 
Mineradora

. Participaram do curso trabalhadores da Paranasa, Acta e AEL. O curso foi 
ministrado pela equipe de formação do sindicato, e capacitou os trabalhadores a 
exercerem a função de cipeiros, dando a eles capacidade de identificar situações 
de risco e buscar promover a segurança nos locais de trabalho.
Empresas interessadas em ter o curso do sindicato junto a seus empregados 
devem entrar em contato com a Secretaria de Formação do Sintraconst, através 
do telefone ????

Comparecer no departamento 
Juridico do Sindicato
para falar com Débora ou Thiago 
os seguintes trabalhadores.
 
Aguinaldo Ribeiro Santos e 
Gilberto Ferreira Melo
para tratar da ação trabalhista nº 
1864.1997.008 

SR. ANDERSON SANT ANNA X 
BLOKOS 
PROCESSO 262.2011.004
INSCRITO NO CPF 105.657.807-60

Sr. Audinei Barbosa autor do 
Processo 179.2009.008 Contra a 
empresa Essencial Construtora e 
Empreendimentos Ltda.

Telefones: 2125-4871 / 2125-4872 
Débora ou Thiago

SINTRACONST  APLICA CURSO PARA CIPEIROS
Informe

JURÍDICO



Assembleia terá sorteio de motos e bikes para associados

      No dia primeiro de maio os trabalhadores da construção 
civil e montagem têm um importante compromisso. Nesse 
dia acontece a nossa tradicional Assembléia Geral para 
Fechamento da Convenção Coletiva. Como essa 
assembléia acontece no Dia Internacional do Trabalhador e 
da Trabalhadora, ela será também uma assembléia festiva.

O Sintraconst quer integrar seus trabalhadores às demais 
categorias de trabalhadores no primeiro de maio. Para tanto, 
estaremos realizando um dia festivo. Em nossa assembléia, 
todo trabalhador sindicalizado que estiver com sua 
carteirinha de associado vai concorrer ao sorteio de 2 motos 
e 10 bicicletas.

Você ainda pode vir e trazer sua família, já que durante todo o dia acontecerão atividades recreativas, culturais e 
políticas na praia de Camburi, com atrações para as crianças e para toda a família.

Ônibus exclusivos para o dia sairão de Anchieta, Guarapari e Aracruz. Não deixe de participar.

1º DE MAIO É DIA DE FECHAR A CONVENÇÃO COLETIVA

No dia 2 de março último, no 
salão nobre do Palácio do 
Planalto, a Presidenta Dilma participou
do Ato solene de Assinatura do Primeiro Acordo Compromisso 
Nacional da Construção para melhoria das condições de 
Trabalho. Esse acordo foi assinado por todas as Centrais 
Sindicais, por todas as Confederadões Nacionais de 
Trabalhadores e pala Fenatracop - Federação Nacional dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada. 
Por parte dos empresários do Setor assinaram o compromisso o 
SINICON - Sindicato Nacional
das Indústrias da Construção Pesada, a CBIC - Câmara 
Nacional da Indústria da
Construção e as Sete maiores construtoras do Pais, entre elas a 
Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Mendes 
Junior, Galvão Engenharia e Carioca Engenharia.
Wimar Gomes dos Santos Presidente da Fenatracop Assinou 
em nome dos trabalhadores e sindicatos da construção Pesada 
de Todo o pais.
O Sintraconst/ES estava representado neste ato, como sempre, 
acompanhando de perto todas as articulações rumo ao contrato 
nacional de trabalho.

DILMA CRIA CÂMARA 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Acordo Nacional para a Construção Assinado em Brasília

No dia 28 de abril celebra-se em 
todo o mundo o Dia Internacional 
de Solidariedade às 
vítimas  de acidentes de 
trabalho. Na construção 
civil, como se sabe, é 
grande o número de 
acidentes, sendo que só 
este ano já registramos 
duas mortes no ramo. O 
Brasil é um país campeão 
mundial em acidentes de trabalho e 
todos os anos milhares de 
trabalhadores adoecem, ficam 
mutilados ou morrem devido a acidentes que, muitas 
vezes, poderiam ser evitados.

Por isso, nesse dia, o Sintraconst/ES vais convocar outros 
sindicatos  e realizar um grande ato para lembrar a data e 
também para protestar contra as condições de trabalho 
que continuam a tirar a vida de trabalhadores na 
construção civil e em outros ramos de atividade.

Fique atento e prepare-se para participar de um grande 
dia de protesto.

 É DIA  DE LUTA
28 DE ABRIL

O presidente do Sintraconst/ES, no uso de suas atribuições, 
CONVOCA os trabalhadores associados ao sindicato para 
participarem de assembléia geral, a realizar-se no dia 09 de 
abril de 2012, às 18 horas em primeira convocação e às 18h30 
em segunda e última convocação, no auditório do Sintraconst, 
sito à Rua Pereira Pinto, 121, Centro, Vitória, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) eleição de delegados e delegadas ao 12º Congresso 
Estadual da CUT/ES 
2) Eleição de delegados ao 11º Congresso Nacional da CUT
Vitória, ES – 28 de março de 2012

ASSEMBLÉIA GERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Paulo César Borba Peres
Presidente do Sintraconst

O presidente da CUT Nacional, Arthur 
Henrique, fala na solenidade. Ao lado,
a delegação do Sintraconst presente.
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