
VITÓRIA DO SINDICATO E DOS TRABALHADORES! 
FECHADA CCT NA CONSTRUÇÃO PESADA

Após quase três meses de 
negociação, foi encerrada a Campanha 
Salarial da Construção Pesada, com a 
assinatura da Convenção Coletiva de 
Trabalho. A campanha salarial, embora 
tenha sido muito dura, trouxe vitórias e 
benefícios para os trabalhadores da 
construção pesada. Os patrões desse 
segmento estavam acostumados a não 
ter que negociar com uma federação e 
sindicatos sérios e, por isso, relutam 
muito em conceder benefícios que 
outros segmentos da mesma indústria 
já possuem. Mas, aos poucos eles vão 
vendo que essa realidade mudou e que 
agora a negociação se dá na base do 
entendimento de que os trabalhadores 
não estão sozinhos. 

Os trabalhadores da construção 
pesada têm o que comemorar. 
Conquistas como o plano de saúde e o plano odontológico estavam 
longe de ser uma realidade para esses companheiros. Vale frisar que 
esses planos abrangem todos os dependentes de cada trabalhador. 
Agora você pode cuidar de seus dentes e de sua saúde de forma 
menos preocupada. 

Uma importante conquista nessa negociação salarial foi a 
classificação profissional por função desenvolvida. Isso por que ela 
permite definir a função de cada trabalhador, além de garantir 
oportunidades de avanço na carreira.

Confira ao lado algumas conquistas que constam da nova 
Convenção Coletiva de Trabalho da construção pesada:

 9% de reajuste salarial (retroativo a 1º 
de setembro)
 Plano Odontológico
 Seguro de vida
 R$ 35,00 de assiduidade
 Cartão alimentação de R$ 200,00
 Classificação profissional, com os 
seguintes cargos: Operador de máquina 
pesada I e II; Oficial da Construção Pesada I, 
II e III; Encarregado I e II; Ajudante, Servente 
e Vigia.

No mês de outubro, diretores do Sintraconst/ES participaram do I 
Encontro Nacional  de trabalhadores da Construção.  O 
encontroaconteceu em Luiziania (GO) e contou com a participação de 
sindicatos da construção de todo o país, pertencentes a várias centrais 
sindicais. A intenção é a busca de unificação de lutas comuns em âmbito 
nacional. O presidente do Sintraconst, companheiro Carioca, participou 
da Mesa Nacional e falou sobre Saúde e  Segurança no Trabalho, tema em 
que o Sintraconst/ES é referência internacional. 
O evento também definiu o ll Encontro  Nacional, no dia  21 de maio de 
2014, e que será o Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores da Indústria da 
Construção, com Marcha a Brasília. Até lá serão organizados encontros 
setoriais e regionais unificados das centrais para definir suas pautas 
mais específicas.

I ENCONTRO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO

Trabalhadores do ramo querem se 
organizar nacionalmente para lutas comuns
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E X P E D I E N T E

TRABALHADOR COM 
CERTIFICADO, É OFICIAL PLENO

Carioca
Presidente do Sintraconst

A foto ao lado não deveria se aplicar 
a uma empresa do porte da MRV. No 
entanto, ela foi tirada em uma obra 
da construtora, o Parque Pelicano, 
localizada em Colina de Laranjeiras, 
na Serra. A foto mostra um andaime 
primitivo que, de tão irregular, chega 
a ser inacreditável. É por essas e 
outras que acontecem tantos 
acidentes que poderiam ser 
facilmente evitados. Vai uma paulada 
na cabeça da gata para ela aprender 
a deixar de ser preguiçosa e fazer as 
coisas direito. 

MRV ENGENHARIA

Diretores do 
Sintraconst/ES 
participaram, em Belo 
Horizonte (MG), do I 
Encontro dos 
Sindicatos 
Representativos dos 
Trabalhadores 
Terceirizados na 
Petrobras. O evento 
foi uma reunião entre 
os sindicatos que 
representam os 
trabalhadores 
terceirizados da 
Petrobrás. Um dos 
objetivos foi avançar 
no Compromisso 
Nacional apara 
aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da Construção, na área da 
Petrobras.  Outro tema abordado no Encontro é a possível saída da presidente 
Maria das Graças Foster que desde que assumiu a presidência não tem dado 
ouvidos aos trabalhadores. Já existe até uma possível manifestação com o lema 
“Fora Foster”.
Essa reunião teve a participação de todas as Centrais Sindicais e ficou decidido 
que o Sintraconst/ES ficará responsável pela parte da comunicação entre todos 
os sindicatos do país.
No mês de novembro vai acontecer na Bahia o segundo encontro para debater e 
deliberar alguns assuntos pendentes, e uma possível paralisação dos 
trabalhadores da Petrobras.

TERCEIRIZADOS DA PETROBRAS
DEFINEM ORGANIZAÇÃO

DECOTIGNIES
Essa gata anda com a mania de atrasar os 
benefícios de adiantamento, salários e 
pagamento da Participação nos 
Resultados (PR). O resultado dessa mania 
foram 4 paralisações em setembro e 3 no 
mês de outubro. A gata precisa entender 
que os trabalhadores dão duro no serviço 
para sustentar suas famílias e não podem 
se dar ao luxo de não receberem seus 
benefícios e salários. Vai uma paulada na 
gata para ela aprender a honrar seus compromissos antes que estoure uma 
greve nos canteiros.

Nossa convenção coletiva de trabalho, 

com o Sinduscon, garante que todo 

trabalhador, com mais de 2 anos na 

função ou com cer t ificado de 

qualificação é oficial pleno, por isso é 

i m p o r t a n t e  q u e  t o d o s  o s 

trabalhadores, principalmente os que  sabem trabalhar e 

estão em busca de classificação, correr atrás dessa garantia. 

Hoje não temos somente essas qualificações, existem outros 

cursos, tanto para aprender a profissão, quanto para aumentar 

a qualificação na própria função e ser melhor profissional, 

além claro, da alfabetização e elevação da escolaridade, isso 

tudo através de convênios dos municípios e Estados com o 

Governo Federal, da presidenta Dilma. Neste mês, firmamos 

dois convênios: Um com a Proeng, o Senai e a Prefeitura da 

Serra e o outro com a MRV, o IFES e também a prefeitura da 

Serra, ambos são nas obras, tem lanche,  vale transporte e 

material escolar, tudo por conta do convênio, para 

trabalhadores que serão promovidos nas funções de 

carpinteiro, pedreiro e armador, são auxiliares de obras que 

serão profissionais no final do curso.Parabéns as empresas 

que estão aderindo este programa, vocês estão inovando e 

crescendo. Obrigado a Prefeitura da Serra, com a Secretária 

de Trabalho, Emprego e Renda, Fernanda Souza e toda a 

equipe da qualificação engajados nesta luta. E você meu 

companheiro ou minha companheira, não deixem o cavalo 

passar selado. Não deixe essa oportunidade passar em 

branco, se  até o governo federal acha que você precisa desta 

oportunidade, porque desperdiçar? Imagine quantas pessoas 

pagam para estudar... Peão sabido é peão esclarecido! 

Sintraconst, Quem luta, também educa!



Os trabalhadores da MRV 
estavam parados porque a 
gatinha não queria cumprir 
alguns itens da nossa 
convenção e nem pagar a PR 
(Participação nos 
Resultados). Nesta quarta-
feira, dia 23, teve uma 
reunião entre o 
Sintraconst/ES, a Comissão 
de Negociação dos 
Trabalhadores e a MRV onde 
ficaram decididos os 
seguintes itens:

Participação nos 
Resultados: Conseguiram o 
pagamento da PR com base no salário (piso) por função, 
com valor máximo de R$1.600,00 ressalvando também os 
trabalhadores do setor administrativo, cuja data de 
pagamento da 1ª parcela será em 20 de novembro de 2013, 
e o critério de apuração será a assiduidade. A segunda 
parcela será paga em 15/04/2014.
Dias Parados: As empresas vão abonar os dias parados e 

O sindicato da construção civil 
fechou mais um convênio com o 
Senac onde os alunos matriculados 
(trabalhadores da Construção Civil 
e Montagem, funcionários do 
Sindicato e dependentes dos 
ambos), terão descontos de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do 
curso para as inscrições realizadas 
a partir de 20 de setembro de 2013.
As pessoas que estiverem 
interessadas podem acessar o site 
www.es.senac.br e verificar os 
cursos disponíveis. 
Vale lembrar que na hora de fazer a 
matrícula o aluno deverá apresentar 
os documentos exigidos pelo Senac 
e uma declaração de filiação 
emitida pelo Sintraconst através da 
Secretaria Geral. 
A partir do ano de 2014 teremos 
mais novidades. Uma delas é que 
uma parceria será fechada com 
Senac para cursos gratuitos 
voltados aos trabalhadores da 
Construção Civil, funcionários e 
seus dependentes, no qual o 
requisito para a inscrição é a 
pessoa estar enquadrado na faixa 
de até dois salários mínimos.  Essa 
pareceria será divulgada assim que 
ela for concretizada.

APÓS GREVE SINTRACONST ARRANCA ACORDO
DEPAGAMENTO DA PR E VANTAGENS NA MRV

seus reflexos, porém, caso 
ocorra nova paralisação 
injustificada, cujos motivos 
sejam os aqui negociados, ou 
por questões individuais, 
esses dias abonados serão 
automaticamente 
descontados de todos os 
funcionários que participarem 
do movimento paredista.
Diferença da Cesta Básica: 
A empresa vai se 
comprometer a pagar a 
diferença da cesta básica em 
duas parcelas, sendo a 
primeira no dia 20 de 
novembro de 2013 e a 

segunda em 20 de dezembro de 2013 cujos valores 
serão conforme apuração do sindicato patronal e 
Sintraconst.
Empreiteiras: Este acordo é extensivo a todos os 
empregados das empreiteiras da MRV. Caso não seja 
cumprido pelas mesmas, assumirá subsidiariamente a 
empresa MRV.

SINTRACONST/ES FECHA 
CONVÊNIO DE CURSOS

COM O SENAC 

Na segunda-feira, dia 14 de outubro, 
aconteceu no auditório do Sintraconst/ES 
a Aula Inaugural dos cursos de 
qualificação profissional. Os cursos 
oferecidos foram de Pedreiro e Armador, 
foram vinte e cinco vagas oferecidas para 
ambos os cursos e todas foram 
preenchidas.
As aulas começaram no dia 15, sempre 
nas segundas, terças e quartas, das 
16h30min às 18h30min.
Vale lembrar que esse projeto é uma 
parceria com o Sintraconst/ES, Senai, Proeng e Prefeitura da Serra.
O Sintraconst continua a apostar na formação continuada como ferramenta de 
melhorias na vida dos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil e 
montagem. Uma campanha colocada em ônibus (Busdoor) e nos carros do 
Sintraconst ressalta a importância da qualificação como instrumento de 
valorização do trabalhador. Portanto, companheiro, qualifique-se. Busque 
conhecer os vários cursos de capacitação que estão à disposição por aí. Vale 
lembrar que muitos deles são gratuitos. 

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL TÊM INÍCIO

Um trabalhador da Ghimel Construções e Empreendimentos 
LTDA morreu no local de trabalho, na sexta-feira, 25 de outubro. 
O Sindicato ainda não sabe o que aconteceu, pois não foi 
permitida a entrada de um diretor para fiscalizar o que 
aconteceu com o trabalhador.
Weslei Junior da Silva era ajudante eletricista e tinha 22 anos. O 
Sintraconst/ES vai buscar apurar junto  à Delegacia Especial de 
Acidentes de Trabalho o que realmente aconteceu.

TRABALHADOR MORRE EM CANTEIRO DE OBRAS



DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA: 
DIA DE LUTA POR IGUALDADE

No dia 20 de novembro comemora-se o Dia Nacional da 
Consciência Negra, em homenagem à morte de Zumbi, líder do 
Quilombo dos Palmares. O quilombo era uma localidade situada na 
Serra da Barriga, em Pernambuco, onde escravos se refugiavam. 
Com o passar dos anos, chegou a atingir uma população de vinte 
mil habitantes, em razão do aumento das fugas dos escravos.
O dia da consciência negra é uma forma de lembrar o sofrimento 
dos negros ao longo da história, desde a época da colonização do 
Brasil, tentando garantir seus direitos sociais. É uma data marcada 
pela luta contra o preconceito racial e pela valorização da auto-
estima do povo negro. Além desses assuntos, enfatizam sobre o respeito enquanto 
pessoas humanas, além de discutir e trabalhar para conscientizar as pessoas da 
importância da população negra e de sua cultura na formação do povo brasileiro e 
construção de nosso país.

MULHERES TRABALHADORAS DA CONSTRUÇÃO 
TÊM EVENTO EM DEZEMBRO

O Coletivo de Mulheres Trabalhadoras da Construção Civil realiza encontro no dia 7 
de dezembro próximo, a fim de discutir a organização dessas trabalhadoras e definir 
ações a serem encampadas. Nesse dia as mulheres da construção civil também vão 
definir sua participação nas atividades a serem puxadas pela CUT para o dia 25 de 
novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. 
As companheiras estão convocadas. Qualquer dúvida, entrar em contato com a 
companheira Pretinha, pelo telefone 2125-4876.

O dia 25 de novembro é dedicado à luta 
pela não violência contra a mulher. A 
violência contra as mulheres atinge 
cotidianamente a classe trabalhadora 
como um todo! A violência contra as 
mulheres reforça o papel da mulher 
enquanto oprimida, atingindo sua auto-
estima, sua dignidade e até mesmo sua 
vida. 

Os dados nacionais nos mostram como 
esse é um problema real: quatro mulheres 
são espancadas por minuto no Brasil. 
Dentre as formas de violência mais 
comuns no país, destacam-se a agressão física mais branda, sob 
a forma de tapas e empurrões, sofrida por 20% das mulheres; a 
violência psíquica de xingamentos, com ofensa à conduta moral 
da mulher, vivida por 18%, e a ameaça através de coisas 
quebradas, roupas rasgadas, objetos atirados e outras formas 

25 DE NOVEMBRO É DIA DE LUTAR
PELA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

PÁGINA DO SINDICATO TERÁ 
BALCÃO DE EMPREGOS

A página do Sintraconst/ES na internet terá uma nova 
sessão destinada a divulgar vagas de emprego 
oferecidas pelo Sine (Sistema Nacional de Empregos). 
Basta você acessar www.sintraconst-es.com.br e clicar 
no link «balcão de emprego», para ver como enviar 
curriculum, marcar entrevista, etc. 

DIGA NÃO À VIOLÊNCIA

O Instituto da Construção sorteou bolsas 
de estudo completas durante a 24ª Festa 
da Categoria. Os sortudos que ganharam 
os brindes foram os seguintes:
WANDERLEY NASCIMENTO DOS 
SANTOS - ELETRICISTA - BOLSA DE 
100% 
VALFRONI DO NASCIMENTO 
SANTOS - INSTALADOR 
HIDRÁULICO - BOLSA DE 100%
ROGÉRIO SOUZA CÂNDIDO - 
MESTRE DE OBRA - BOLSA 100%
JOSÉ CÍCERO LIMA MARQUES - 
CURSO DE ELETRICISTA - BOLSA 
DE 50%
JOSÉ BUCETTI DA CRUZ - CURSO 
PEDREIRO AZULEJISTA - BOLSA DE 
50%
SIDNEY BARBOSA - CURSO DE 
PEDREIRO ASSENTADOR 
/REVESTIDOR - BOLSA 50%
Qualquer dúvida por favor entre em 
contato conosco pelo telefone 3224-1737.

indiretas de agressão, vivida por 15%. 
Dos casos de assassinatos, 70% são 
cometidos por ex-maridos, ex-
amantes ou ex-namorados. E estima-
se que somente 10% das mulheres 
brasileiras vítimas de violência fazem 
a denúncia. O Espírito Santo ocupa o 
vergonhoso índice de Estado onde 
mais se matam mulheres no Brasil.

De acordo com a fundação Perseu 
Abramo, estima-se que 2,1 milhões de 
mulheres são espancadas por ano no 
país, o que dá a marca de 4 por 

minuto, uma a cada 15 segundos. E ainda, que 6,8 milhões de 
mulheres brasileiras já foram espancadas ao menos uma 
vez. É tarefa de todos nós combatermos a violência contra as 
mulheres! Em nome de uma sociedade mais justa, fraterna e 
igualitária. 

TRABALHADORES
GANHAM CURSOS

EM SORTEIO
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