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POR QUE SOMOS DE LUTA, ESTAMOS NA LUTA
E FAZEMOS HISTÓRIA!

VALE TRANSPORTE GRATUITO

CAMPANHA SALARIAL: PLENÁRIA
DEFINE PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
Em plenária realizada no dia 28 de 

fevereiro, no auditório do 
Sintraconst/ES, os trabalhadores 
definiram a pauta de reivindicações para 
a Campanha Salarial 2015. Vale lembrar 
que a campanha deste ano diz respeito 
apenas às cláusulas financeiras de 
nossa Convenção Coletiva de Trabalho. 
Isso quer dizer que estaremos 
negociando apenas reajuste nos salários 
e no valor do auxílio alimentação e 
auxílio transporte. PR e Plano de saúde 
também estão na pauta de 
reivindicações.

Confira o que foi aprovado na plenária:

Agora é arregaçar as mangas e partir 
para a luta. Nossa disposição de luta é 
que pode garantir conquistas reais. O momento é de percebermos a organização de nossa categoria como um espaço de 
construção de lutas. O sindicato conta com você, companheiro!

TRABALHADORES MOSTRAM DISPOSIÇÃO PARA A LUTA

Março de2015

Reajuste de 15% nos salários; 
Cartão Alimentação de R$ 400,00; 
Assiduidade de R$150,00, 
R$ 100,00 de Plano de saúde 
Vale transporte gratuito.
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MRV 
Olha a MRV aí de novo, gente. A gata continua em 
ritmo de carnaval. Não se cansa de desrespeitar o 
trabalhador e vota o bloco na rua, trazendo 
empreiteiras e 
empregados de fora 
do Estado. O 
problema é que a gata 
não garante sequer a 
passagem para os 
operários visitarem 
suas famílias. Por 
mais de uma vez o 
sindicato teve que 
intervir em defesa dos trabalhadores. O 
fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual também é 
esquecido pela gata. Tome paulada para aprender que direito tem que ser 
repeitado.

CANAL
A Canal também entrou na onda de não respeitar a 
segurança no trabalho. A gata não está fornecendo 
EPI’s para todos os seus trabalhadores. Depois quer 
fugir da responsabilidade. Paulada nela!

LORENGE
Prática antissindical é crime e atenta contra a liberdade de organização 
garantida pela Constituição Federal. Paraece que a gata Lorenge não sabe 
disso. Ou prefere fingir que não sabe, já que o pessoal do RH e encarregados 
estão pressionando trabalhadores para não se sindicalizarem. Além disso, há 
empreiteiros da gata que não estão pagando a PR e nem cartão alimentação 
(Zidam e SHS, por exemplo). E há ainda denúncias de que operários estão 
trabalhando sem carteira de trabalho assinada. Deve ser por isso que ela 
prefere obras com empreiteiras e trabalhadores de fora do Estado. Assim fica 
mais fácil enrolar e demitir. É a MRV fazendo escola. Vai uma paulada bem 
dada na cabeça dessa gata e suas empreiteiras. O sindicato vai tomar as 
medidas necessárias.

LORENGE II
Colocamos uma nova nota da 
Lorenge por que achamos que essa é 
demais e não podia estar junto com 
outra paulada. Os trabalhadores nas 
obras da Lorenge podem ser vistos 
quando estão usando o banheiro. Ou 
seja, roubaram a privacidade da 
privada! POR ISSO ESSA GATA 
QUER IMPEDIR O SINDICATO DE 
VISITAR AS OBRAS. É MEDO QUE A GENTE VEJA ISSO. Tome 
paulada pra aprender a respeitar trabalhador...

RUI
Essa gatinha não está pagando o benefício da PR. A Participação nos 
Resultados não é esmola do patrão. Ela é garantida na Convenção 
Coletiva de Trabalho. Vai uma paulada pra gata acordar e cumprir com 
suas obrigações.

O sindicato abriu mais 
uma campanha salarial 
sábado, dia 28 de 
fevereiro e a peãozada 
chegou bem, em bom 
número e animada, 
mostrando disposição e 
chamando a luta para si. O 
pleito dos trabalhadores é 
baseado no que estão 
produzindo, e não nas 
necessidades diárias, 

suas e de suas famílias, levando em 
consideração que seu dinheiro, mal dá 
para comer e pagar contas. QUEREMOS: 
Reajuste de 15% nos salários; Cartão 
Alimentação de R$ 400,00; Assiduidade de 
R$150,00, R$ 100,00 de Plano de saúde e 
gratuidade no Vale transporte. Foi muito 
boa a participação da companheirada, que 
se mostrou antenada e com disposição 
para a luta. Viva os Guerreiros da 
Construção! Vocês são a verdadeira força 
do Sintraconst/ES. 
NÃO SE DEIXE ENGANAR
Querem acabar com a Democracia no 
Brasil. Junto com ela, se vão nossos 
empregos. Querem vender a Petrobras e 
entregar o país para os grandes 
capitalistas. O que estão fazendo com o 
povo é covardia, estão nos fazendo de 
bobos, o valor da gasolina sobe, o imposto 
fica no estado, o dono do posto mete a 
mão, o aumento é de 8%, tem posto 
cobrando 30% e a imprensa põe a culpa no 
Governo Dilma. Mas quem patrocina o 
Jornal Nacional é o posto Ipiranga e o povo 
acredita na TV. Querem também 
desmoralizar o Poder Legislativo, inclusive 
os próprios parlamentares, com criação de 
benefícios próprios e participação em 
escândalos. O problema é que enquanto o 
legislativo perde a moral, o povo não olha 
o que eles fazem de verdade, que são leis 
que favorecem alguém como aquelas de 
transito que a grana volta para o bolso de 
quem fez; ou a PL 4330, que pode acabar 
com todos os seus direitos trabalhistas. 
Fiquem ligados.... Enquanto isso o 
Judiciário deita e rola com seus tíquetes e 
auxílios.... Fazer o quê?...Dia 13,,,todos de 
camisa vermelha....na UFES.
Sintraconst, sempre na luta !



ACORDOS DO SINDICATO DEVEM SER
REFERENDADOS POR ASSEMBLEIAS

Algumas empresas têm reclamado que o sindicato está burocratizado e que não busca 
resolver questões simples sem convocar assembleias ou deliberar junto aos sindicalizados. 
O fato não é esse. Acontece que em novembro de 2014, o Minstério Público do Trabalho 
determinou ao Sintraconst/ES um Termo de Ajuste de Conduta. Conforme cópia ao lado, 
ficou determinado e o Sintraconst/ES se comprometeu a submeter aos trabalhadores, 
através de assembleia e com registro em ata, todas as decisões que dizem respeito a 
cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho.
Portanto, não há má vontade do sindicato em resolver as mais variadas questões. Há, sim, 
um documento público, do Ministério Público do Trabalho, que determina tais ações.
E isso não no incomoda. Não somos sindicato que vive longe de seus trabalhadores. E 
todas as assembleias que convocamos tem participação da categoria.
Mas temos que agir conforme foi acordado com a Justiça do Trabalho.
E continuamos na luta, realizando nossas assembleias e plantando a semente de um 

mundo novo.
Portanto, acordos como PR,  hora extras ou outros 
relativos à CCT só podem ser feitos com realização de 
assembleias, com registro em ata e lista de presenças, 
sempre com a presença do sindicato.

Nenhum trabalhador pode ter o seu dia cortado 
por que aconteceu greve de ônibus. Os dias de 
greve de ônibus não podem ser cortados, por que 
não foi intencionalmente que o trabalhador não 
compareceu ao trabalho. Fique de olho no seu 
contracheque e, em caso de desconto, denuncie 
para o sindicato. 
Até mesmo o sindicato patronal reconhece que é 
errado tal prática. Confira nota oficial da entidade:

SINDUSCON ORIENTA A NÃO CORTE DE
PONTO POR CAUSA DE GREVE DE ÔNIBUS

ATENÇÃO, Os trabalhadores da Andares, que atuavam na 
empresa em 2014, devem procurar a mesma para 

receberem o benefício da PR relativa ao período. Não 
deixe de pegar o que é seu!

OLHA O SEU DIREITO AÍ

CHAPA PAU NA GATA GANHA
ELEIÇÃO EM LINHARES

A chapa Pau na Gata, da CUT, apoiada pelo Sintraconst/ES e 
pela Fetraconmag foi a grande vencedora da eleição para nova 
diretoria do Sintracon Linhares e Região. Foi uma eleição 
tumultuada, que se deu em três turnos por falta de quórum e 
depois de mais de dois anos de intervenção da Justiça. O 
Sintraconst/ES deseja sucesso aos companheiros que 
assumem a direção do sindicato e se coloca à disposição para 
toda ajuda necessária.

TODA SOLIDARIEDADE  AOS
COMPANHEIROS DA PETROBRAS

Um acidente em um navio plataforma da Petrobras, em Aracruz, 
deixou um saldo de 6 mortos e vários trabalhadores feridos. O 
Sintraconst/ES se solidariza com as famílias das vítimas fatais do 
acidente. 
Também estendemos nossa solidariedade a todos os trabalhadores 
da Petrobras. A empresa vem sofrendo uma orquestrada onda de 
ataques, a fim de que seja vendida a preço de banana, como 
querem os defensores do «mercado».
Os trabalhadores da Petrobras fazem parte de um segmento 
importante e que dá orgulho aos brasileiros como uma das maiores 
empresas do mundo. Que toda investigação sobre corrupção na 
empresa seja levado a termo, com punições exemplares. Mas isso 
não é desculpa para que empregos sejam sacrificados com uma 
política de privatização da empresa.



GREVE MOSTRA SITUAÇÃO DIFÍCIL EM JURONG
Três dias de greve marcaram o mês de fevereiro em Aracruz, nas obras de contrução do 
estaleiro Jurong. A greve aconteceu quando os trabalhadores da empreiteira Loyman 
não receberam os seus salários. 
Procurada, a empresa alegou que o estaleiro não estava cumprindo o pagamento de 
contratos. Já o estaleiro sustenta que está com as contas em dia. 
Uma decisão da Justiça, que foi acionada pelo sindicato, garante que os trabalhadores 
receberão seus salários através de rescisão indireta, feita entre os mesmos e o 
estaleiro.
O fato é que as obras em Jurong são feitas sempre com incertezas. Além de se colocar 
frontalmente contra o sindicato, o estaleiro não busca cumprir suas obrigações com 
empregados e nem com contratadas empreiteiras.
Isso é ruim, por que uma empresa desse porte deveria servir de exemplo para todo o 
estado, o que não está acontecendo.

PAULADA ESPECIAL: CARIMBO DO SINDICATO
É FALSIFICADO EM GATO DA MRV

A MRV tem frequentado constantemente 
a nossa coluna do Pau na Gata. Essa 
coluna existe justamente para denunciar 
malfeitos de gatas que não respeitam 
direitos dos trabalhadores e que acham 
que vão ficar na impunidade. 
Mas dessa vez a MRV passou dos 
limites. Uma empreiteira da gatona 
falsificou o carimbo do sindicato, falsificou 
o carimbo do agente homologador do 
sindicato e também falsificou a
assinatura do funcionário do sindicato.
Isso é coisa de gata sem noção 
nenhuma.
Confira nas cópias ao lado a falsificação 
e o original. 
O Sintraconst encaminhou denúncia à 
Polícia Federal e à Polícia Civil. Também 
encaminharemos denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Também deverão entrar com 
ação contra os falsificadores o trabalhador que foi enganado 
e o agente homologador do sindicato.
É muita cara de pau! A MRV apronta de todas as formas 
com desrespeito a direitos, não investe em segurança do 
trabalho, expõe trabalhadores a riscos sérios de acidentes e 
morte. Não bastasse tudo isso, ela ainda permite que suas 
empreiteiras usem um expediente tão baixo quanto esse de 
falsificar carimbos e assinaturas.
Agora dá pra entender por que a MRV só quer trazerm 
empreiteiras e trabalhadores de fora do Estado para suas 
obras. Que atitude vergonhosa! 

FALSO
VERDADEIRO

Trabalhadores em greve: empreiteira 
e estaleiro trocam acusações. A culpa não é nossa!

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
É DIREITO PREVISTO DA CCT
Tem acontecido de chegarem no setor de homologações do 
sindicato, muitas demissões sem o pagamento do aviso prévio 
indenizado. Esclarecemos que nossa Convenção Coletiva de 
Trabalho garante que «todo trabalhador que trabalhou durante 
um ano, sem nenhuma falta, tem direito ao aviso prévio 
indenizado». 
Esse direito é garantido desde a CCT 2010, em sua cláusula 
17.
Fique de olho e garanta os seus direitos.
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