
CUT

CONTICOM

FETRACONMAG

Nº 112

JORNAL DO SINTRACONST - TEL: 2125-4888 - Março de 2014

Filiado à

TRABALHADORES APROVAM A PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL 2014-2016
No dia 24 de fevereiro aconteceu a assembleia para aprovação de pauta da 
Campanha Salarial 2014-2016 do Sintraconst/ES. Contamos com as 
presenças de vários companheiros que ficaram atentos as informações que 
foram passadas pelo Secretário de Formação, Erci Carlos Nicolau. 
Depois de tudo informado foi aberto para aprovação da pauta e os 
trabalhadores disseram sim.
Queremos lembrar aos companheiros que a nossa luta só esta começando e 
pedimos a participação de todos, e por isso, durante a assembleia os 
companheiros também aprovaram que a partir do dia 10 de março, todas as 
segundas-feiras, serão também para discutir sobre a Campanha Salarial. 

CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS VOCÊS!

CONFIRAM NOSSAS REIVINDICAÇÕES:

Trabalhadores participando da Assembleia

Trabalhadores aprovam a pauta de reivindicação

-> Reajuste Salarial - 15%
-> Plano de Saúde Gratuito completo e extensivo a família

-> Cartão Alimentação no valor de R$ 400,00
-> Alimentação Gratuita

-> Vale Transporte Gratuito
-> Produção na CTPS

->Dia da Categoria na primeira sexta-feira do mês de outubro
-> Café da Tarde

-> Aviso prévio indenizados a partir de 30 dias
-> Visita liberada aos dirigentes às obras

-> Plano Odontológico
-> Cesta Entregue em casa, com diferença paga em cartão
-> Participação nos Resultados - mínimo um salário base

-> Cesta ou cartão de natal no valor de R$ 400,00
-> Assiduidade no valor de R$ 200,00

EM ABRIL TERÁ ELEIÇÕES DO SINTRACONST/ES - CHAPA PAU NA GATA
MAIS INFORMAÇÕES NO NOSSO PRÓXIMO JORNAL.
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E X P E D I E N T E

Carioca
Presidente do Sintraconst

A Jurong que fica localizada no município de Aracruz continua 
aumentando o número de empreiteiras e contratando mão de obra fora 
do Estado, alegando que não existe mão de obra local. Não satisfeita 
com essa ação, não esta pagando cesta básica e assiduidade aos 
trabalhadores contratados e a falta de segurança ainda existe na 
Jurong.
Outra situação é que a Jurong e as empreiteiras novas não estão 
deixando o sindicato entrar nas obras para pode fiscalizar e conversar 
com os trabalhadores para saber a real situação nos canteiros de obras, 
mesmo sendo ordem do Ministério Público. 

No dia 25 de fevereiro aconteceu um acidente na obra da Lorenge, em Aracruz. O 
trabalhador foi socorrido pelo corpo de bombeiro e levado ao hospital. De acordo com 
informações passada pelo nosso diretor responsável pela sub sede de Aracruz, Antonio 
Carlos da Paixão, o acidente ocorreu por negligência da gatinha que não toma as devidas 
precauções em relação a segurança de seus trabalhadores.
Antonio Carlos ainda relata que o sindicato várias vezes foi ao Ministério Publico fazer a 
denúncia, mas nada foi feito por eles.
Agora a gatinha está fazendo o uso da prática antissindical, ou seja, não está deixando que 
o sindicato entre nas obras para lutar pelos direitos de seus trabalhadores, além disso, a 
alimentação está totalmente irregular e os salários estão atrasados.
O sindicato está de olho e vai tomar as devidas providências em relação as atitudes dessa 
gatinha.

Estamos indignados com a atitude tomada pelo Vereador do município da Serra, Gideão 
Sevensson do PR. Ele pediu que fosse cortado os biscoitos e café que eram servidos aos 
trabalhadores que iam ao SINE procurar emprego. Isso é uma vergonha!
Vamos correr atrás e fazer com que essa ação seja mudada.

JURONG

VENHA CORRER COM O SINTRACONST/ES

CAMPANHA SALARIAL

Todo trabalhador da construção 
civil e montagem demi�do no 
mês de març, tem direito a dois 
avisos. 
A nossa data base é 1º de maio, 
quem �ver o aviso vencido no 
mês de maio, tem direito ao 
reajuste, mas quem �ver o aviso 

vencido no mês de abril, terá a multa do trin�dio 
que é rela�vo a um salário nominal de cada 
trabalhador. Estamos  falando de dois avisos, 
portanto fiquem ligados e procurem o Sintraconst.
A nossa Campanha Salarial começou daquele jeito, 
a peãosada está mostrando disposição e dizendo 
que vamos acabar com o dinheiro recebido por 
fora, ou seja, a produção no envelopinho branco. 
Salário deve ser pago no contra cheque e a par�r 
daí, vem todos os reflexos, como por exemplo, 
podemos citar que se um trabalhador recebe R$ 
1.000, 00 na carteira e R$2.000, 00 por fora, em 
caso de acidente ou rescisão seu salário será de 
R$1.000,00. Se este mesmo trabalhador, tem sua 
carteira assinada por mil e recebe a produção no 
contra cheque, sua rescisão ou até o caso de 
afastamento, a produção passa a incorporar seu 
salário. Direito é para ser garan�do!
Também tem o plano de saúde. O povo não aceita 
mais pagar já que a obrigação de pagar o plano de 
saúde, seja quanto for, é da empresa. São eles que 
acabam com a saúde do trabalhador.
Tem outras reivindicações que estão fervendo nos 
canteiros, como: cartão de R$ 400,00, vale 
transporte gratuito, aviso prévio indenizado, 
reajuste salarial decente de 15 %, entre outros.
Bem companheirada, se a gente quiser ganhar, 
teremos que lutar, afinal, Sin luchas no hay 
victórias.
Nossos sen�mentos aos familiares dos guerreiros 
que nos deixaram neste ano. Juracy, mestre de 
obras da Orion,  Gercino, companheiro militante 
do Par�do dos Trabalhadores e o nosso querido e 
saudoso Sebas�ão Paiva da Mazzini, o nosso Tião 
Mainha que dará seu nome ao nosso auditório.
Obrigado senhor por ter colocado estes Homens 
na luta, tome conta de suas almas e conforte seus 
familiares.

Estamos em luto!     

LORENGE

Você que gosta de participar de 
uma boa corrida, que tal fazer 
parte dessa história? Nesse 
ano de 2014 o Sintraconst/ES 
vai real izar a 1ª Corr ida 
Operário da Construção. 
Ainda falta acertar alguns 
detalhes, mas você, que quiser 
participar, já pode entrar no 
nosso site www.sintraconst-
es.com.br e fazer sua inscrição. Lembrando que a corrida é para 
todos, sendo da construção civil ou não e a idade mínima para 
participar é 16 anos. 
Contamos com a presença de todos vocês! 

Queremos lembrar que dia 17 de março, às 18 horas terá 
reunião com a Comissão  do Campeonato de Futebol.
 

VEREADOR GIDEÃO SVENSSON



INFORME JURIDICO INFORME JURIDICO 
TRABALHADORES DA EMPRESA SERPAL

TRABALHADORES DA DIGIEN ENGENHARIA

ATENÇÃO TRABALHADORES DA EMPRESA 
ID CONSTRUÇÕES E MONTAGEM

Atenção reclamantes citados, favor entrar em 
contato com o departamento financeiro no 

telefone 2125-4864 para agendar seus diretos 
trabalhista.

Processo nº 1328.2012.002 

EDIMAR FRAGA ANICETO
BRIGIDA DE SOUSA

JORGE LUIZ MESSIAS
ROMILDA RODRIGUES DE SOUZA

FAVOR LIGAR SOMENTE OS CITADOS 

ATENÇÃO TRABALHADORES DA DEDELAR CONSTRUÇÕES
Sr. Elisangelo Antonio Francisco que prestou serviço na 

empresa Dedelar Dedetização, Construções e Serviços, 

qual tem processo de nº 936.2004.008·.

Favor entrar em contato com Débora, Departamento 

Jurídico

no telefone 2125-4872 ou comparecer pessoalmente.

Segunda a Sexta de 08:30 a 17:30

Para tratar de sua ação trabalhista.

TRABALHADORES DA ENESA ENGENHARIA - ÁREA DA 
SAMARCO MINERAÇÃO

O Sintraconst/ES CONVOCA a todos os trabalhadores que 
foram empregados da empresa ENESA ENGENHARIA, da 
área da SAMARCO MINERAÇÃO durante o período de 2005 
a 2008, a comparecerem na sede ou sub sede do sindicato.

O objetivo é constatar se o respectivo nome consta no rol de 
substituídos no processo nº 0192900-05.2007.5.17.0151, da 
primeira Vara do trabalho de Guarapari para a finalidade de 
recebimento de eventuais créditos trabalhistas relativos ao 
adicional de insalubridade pago pela empresa  ENESA 
ENGENHARIA, no processo acima informado, movido por 
esta entidade sindical através do advogado Elair José Zanetti. 

Favor ligar para o Setor Finaceiro do Sintraconst/ES no 
número 2125-4864 ou 2125-4875.

Trabalhadores listados abaixo, entrar em contato 
com o departamento financeiro relativo ao processo 

trabalhista.

Telefones: 2125-4864 ou Jurídico 2125-4871 
ou 4872

Processo nº 0042000.69.2012.5.17.0010

ADENIR JOSE GONÇALVES FERREIRA JUNIOR
ALEXANDRO DA SILVA

ANTONIO MENDES DA SILVA FILHO
COSME MARCILIO

DENIVALDO DE JESUS DE OLIVEIRA
DIONE SIMONI

ERNADE DOS SANTOS NETO
EVALDO MACHADO

JOACY AZARIAS FELICIO JUNIOR
JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA

JORGE DOS REIS SOBRINHO
JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
JOSE RUBENS SOARES DA SILVA

JOSEMAR DA SILVA  BATISTA
JULIO CEZAR ROCHA PAPACENA
JURANDIR PINHEIRO DE SOUZA

LUCIO FLAVIO DA SILVA
LUIZ CARLOS VIEIRA MORAES

MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO
MARCIO DE LIMA FERREIRA

Os trabalhadores citados, agendar o pagamento no 
departamento financeiro do Sintraconst no telefone 2125-4864.

Processo nº 307.2006.013 - Sintraconst x Serpal

PEDRO JOSE DE SOUZA
OZENA LIBARINO CAJA

PAULO SERGIO DOS SANTOS
RAIMUNDO FRANCISCI BARBOSA

ROGERIO BEZERRA SAMPAIO
SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS

NAPOLEAO ALVES TORRES
OSVALDO SILVA SOUZA

PAULO ROSENO FERREIRA
RAIMUNDO NONATO DA SILVA

RODRIGO SILVA LIMA
SEBASTIAO DA SILVA SOUZA

FAVOR LIGAR SOMENTE OS LISTADOS ACIMA



SINTRACONST/ES PARABENIZA OS TRABALHADORES DA MRV 
QUE CONCLUIRAM O CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA

No dia 07 de março aconteceu no auditório do Sintraconst/ES uma homenagem a todas as mulheres 
trabalhadoras da construção civil. Compareceram ao evento aproximadamente 160 mulheres que assim que 
chegavam ao sindicato eram recebidas com flores e a camisa do evento.
Contamos com a presença de algumas autoridades como a Deputada Federal Iriny Lopes; a Senadora Ana 
Rita; o Presidente do Sintraconst/ES, Carioca; o Presidente da CUT/ES, José Carlos Nunes; a Secretária da 
Mulher da CUT/ES, Margaret Belmiro e as nossas diretoras, Pretinha a Márcia que deixaram suas mensagens 
as mulheres presentes.
Logo depois à mesa de abertura a Secretária de Trabalho, Emprego e Renda do município da Serra, Fernanda 
Souza, foi convidada para falar sobre a Mulher no Mercado de Trabalho, no qual ela relatou as principais 
dificuldades e os avanços que as mulheres tiveram, principalmente na área da construção civil.
Encerrada a palestra todos os presentes apreciaram o Coquetel e participaram do sorteio de brindes que foi 
feito especialmente para as mulheres.

FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER É UM SUCESSO

No dia 10 de fevereiro aconteceu o encerramento do 
curso de Informática Básica que foi uma parceria entre o 
Sintraconst/ES, IFES, MRV e Secretaria Municipal de 
Trabalho da Serra.
A entrega dos certificados de conclusão do curso 
aconteceu no CRAS de Laranjeiras e contou com a 
presença do Secretário de Formação do Sintraconst/ES, 
Erci Carlos Nicolau, da professora do IFES Dalva 
Lavagnoli, do Engenheiro de Segurança da MRV Junior, 
do representante da SETER Renato Alexandre e dos 
nossos diretores José Malaquias e Amaral.  
Podemos destacar ainda a presença das professoras 
Euzimar Anchieta e Lucila e dos funcionários da MRV Núbia e Caroline.
Queremos parabenizar a todos os alunos que se dedicaram ao curso e conseguiram vencer mais 
essa etapa.

FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2014

Alunos da MRV formados em Informática

Queremos agradecer a todas as empresas e pessoas que colaboraram para que a nossa festa 
fosse um sucesso: Comprocard; Resende Eventos; Restaurante Pavê e Comê; Fetraconmag; 
Sintraconst/ES; Ecards; Lorenge; MRV; Morar, Cleber Lanes, os nossos advogados, Doutor 

Rafael Piza, Doutor Hernane Silva, Doutora Marilene. O nosso muito obrigada! 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

