
Parabéns a todos que entenderam que o voto em Dilma Rousseff e no Partido dos Trabalhadores 
era o melhor para o Brasil. Parabéns e obrigado!

CUT

CONTICOM

FETRACONMAG

Nº 121

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

Filiado à

A ESPERANÇA VENCEU O

O Sintracost/ES fechou acordo com a MRV Engenharia e garantiu duas 
importantes conquistas. O pagamento da PR, no valor de um salário base 
para cerca de 1.400 empregados e o pagamento do benefício do cartão 
alimentação no valor de R$ 240,00. 
A participação dos trabalhadores nas assembleias chamada pelo sindicato 
foi fundamental nesse processo de negociação. As fotos ao lado mostram 
assembleias acontecendo em frente ao canteiro de obras e também no 
refeitório. 
O sindicato e os trabalhadores da MRV estão de parabéns por essa 
conquista. Ela mostra, mais uma vez, que a união faz a força, quando se 
trata de negociar com os patrões.

ACORDO ENTRE SINDICATO E MRV
GARANTE PR E ALIMENTAÇÃO

Mais uma vez o povo 
brasileiro escolheu a 
candidata Dilma 
Rousseff para garantir 
uma trajetória de 
mudanças que têm 
trazido inclusão social e 
dignidade para milhões. 
A campanha presidencial 
foi marcada pela 
disseminação do ódio, 
pela mentira e pela 
permanente tentativa de 
desconstrução da 
certeza que a maioria do 
povo brasileiro tem hoje 
de que sua vida pode 
sim, ser melhor.

O Sintraconst/ES 
participou ativamente 
deste momento histórico. Fomos às ruas, fomos às obras e mostramos que temos lado. Somos do lado 
dos trabalhadores, do lado da saúde, educação, segurança e moradia para TODOS E TODAS. 

Vamos continuar lutando por mais inclusão social e por mais serviços públicos de qualidade. Entre 
esses, destaque para a Educação. É dela que vem até mesmo a utilização racional de todos os serviços 
públicos e a exigência da qualidade dos mesmos como direito de cidadania. 

Parabéns ao povo brasileiro que elegeu Dilma Rousseff. Parabéns aos trabalhadores que não se 
deixaram enganar pela campanha do ódio. Vamos juntos e juntas continuar a construir um Brasil melhor 
para todos e todas.
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GALWAN

VITÓRIA DO POVO
BRASILEIRO

Carioca
Presidente do Sintraconst

DECOTIGNIES

ARGO CONSTRUTORA

Estagiário: Mateus Paiva

Domingo, 26 de outubro 
de 2014. Neste dia, 
estavam em jogo dois 
projetos: FMI x BRICS. 
Foi nisto que votamos, 
de um lado o 
crescimento de mega 
corporações, do outro a 
redução da 
desigualdade social . 
Um presidente decidir 
por orientação sexual  

das pessoas?  Mas isto, não é individual? 
Corrupção?  Quando, antes do governo do 
Partido dos Trabalhadores, você viu 
alguém ser preso por corrupção? 
Partido dos Trabalhadores, só falta você. 

Tantos escândalos pelo país afora e se 
esquecem na mesma semana, os donos 
dos jornais e TV’s são políticos. Eles 
fazem a pauta e só falam deles se não tiver 
jeito. E falam pouco. Eles quase venceram 
a eleição, mesmo com tanta melhora que 
nosso povo teve. E  é só olhar para cada 
casa e família, casa, carro, computador 
com internet, faculdade e tudo mais que o 
trabalhador precisa, ele tem acesso. 
E é isto que incomoda aos amarelos e ao 

FMI, sabem porque ? Porque é subsidiado 
pelo governo através de políticas publicas 
e sociais. Vocês acham que eles 
concordam em vender financiado com 
tantos descontos e facilidades? Perder a 
riqueza que é o aluguel, ou os juros do 
automóvel, ou o monopólio da educação, a 
carteira da domestica assinada?  É claro 
que não. 
É só olhar para quem estava fazendo 

campanha para o Aécio Never, em quem 
votou seu patrão? Por quê? O problema é 
que tem um monte de gente que depende 
e usa as políticas públicas e sociais que 
existem hoje, e nunca teve e nem terá 
neste tipo de governo, e ainda vota neles. 
Acorda, Mané !
Parabéns a todos os militantes de 

esquerda, em especial, àqueles e àquelas, 
filiados ao Partido dos Trabalhadores. 
Vocês são o anjo da guarda deste país . 
Ficou claro para a burguesia que sabemos 
nos defender. 
Mas ainda falta você, vem pra luta !
Vem, companheiro ! 
E nossa luta continua ! 

Essa gata colocou cartazes em seus 
canteiros de obras falando de uma tal de 
«ineptocracia», querendo sugerir que se 
trata de um governo no qual idiotas votam 
em incompetentes. Na verdade, a sugestão 
era sobre a campanha da presidenta Dilma. 
Além disso houve pressão sobre os 
trabalhadores para interferir em sua opção 
de voto, o que é inadmissível. Se os patrões têm o seu lado e o 
defendem, por que os trabalhadores não podem ter o seu e também o 
defenderem? 
A paulada nessa gata vai fazer com que ela entenda que voto de 
cabresto acabou. E que os trabalhadores já estão 
muito mais conscientes e hoje votam sem mede de 

Essa gata estava sumida de nossa coluna. Mas aí, 
resolveu dar mole em questão de segurança do 
trabalho e não termina o ano sem levar umas boas 
pautadas. Uma obra em Jardim Camburi mostra 
para quem quiser ver operários trabalhando em 
andares altíssimos sem qualquer barreira 
de proteção nas varandas. Também 
registramos trabalhadores levantando 
placas de metal pesadíssimas com os 
braços. Não custa lembrar que nesta 
mesma obra morreu um trabalhador no 
ano passado. As fotos ao lado comprovam 
o flagrante da falta de atenção para com a 
segurança dos trabalhadores. Com uma 
paulada de fim de ano, a Galwan talvez 
passe a se preocupar mais com a 
segurança de seus empregados. Evitar e 
prevenir é muito melhor do que chorar a 
morte de companheiros. Assim como a 
gata poderia ter evitado essa paulada na 
cabeça. 

Essa gata está dando uma de desentendida e 
atrasando o pagamento do cartão alimentação 
e também da PR. Os operários já fizeram uma 
paralisação de advertência. Agora, com uma 
paulada bem caprichada, vamos ver se a gata 
resolve honrar seus compromissos.

TROFÉU
Na edição do mês que vem nós vamos publicar o 
troféu Pau na Gata, com a gata que mais apareceu 
em nossa coluna durante o ano. Aguardem!



OUTUBRO É MÊS DE
REAJUSTE E PR

De acordo com a Convenção Coletiva 
de Trabalho, todo trabalhador da 
construção civil e montagem tem 
direito a 1% de reajuste salarial no 
mês de outubro. Fique esperto e 
garanta o seu.
Outubro também é mês de pagamento 
da Participação nos resultados. Toda 
empresa deve realizar acordo para 
pagamento da PR. As que não o 
fizerem vão ter que responder pela 
omissão. Se for preciso, a gente fecha a obra ou entra na 
Justiça. 

JURONG IMPORTA MÃO
DE OBRA DA ÁSIA

O estaleiro Jurong continua aprontando das suas. Agora, 
está importando trabalhadores da Ásia, mais 
especificamente da Cingapura. O Sintraconst já marcou 
reunião com o Sinduscon para tratar do tema. 
Segundo denúncias de trabalhadores, o que está 
acontecendo é que a empresa está fazendo substituição 
de mão de obra, contratando com salários mais baixos e 
piores condições de trabalho. 
Vale lembrar que a Jurong tem um acordo para sua 
instalação em Aracruz de valorizar e contratar mão de 
obra local.

MAIS UMA MORTE EM ACIDENTE DE TRABALHO
No dia 11 de outubro o trabalhador Walmir Meirelles, Pedreiro de 50 anos, sofreu um acidente que o 
levou à morte. Walmir caiu do telhado do Edfício Castelo, em Jardim Limoeiro, Serra. Mais uma vez 
pode-se perceber que a falta de equipamentos de segurança pode ter culminado com a morte do 
operário. O Sintraconst lamenta mais essa morte e continua na campanha para todas as condições de 
segurança sejam oferecida a todos os trabalhadores em todas obras.

Dados inéditos da fundação 
internacional Walk Free revelam 
que cerca de 35,8 milhões de 
pessoas são mantidas em 
situação de escravidão no 
mundo. O relatório de 2014 da 
organização ainda será lançado 
no dia 18 de novembro e a 
versão em português será 
apresentada em 1º de 
dezembro, no Rio de Janeiro, 
durante a entrega do Prêmio 
João Canuto, de direitos 
humanos.
Representante da Walk Free no 
país, Diana Maggiore, conta que 
o número de pessoas 
escravizadas hoje cresceu 20%, em relação aos 29,8 milhões 
de pessoas apontadas no The Global Slavery Index 2013, o 
primeiro relatório da organização.
Segundo a Walk Free, no Brasil há cerca de 220 mil pessoas 
trabalhando como escravos. Maggiore explicou que, em 2013, 
pela primeira vez, o número de pessoas resgatadas de 
situações de escravidão no setor urbano foi maior que no setor 
rural no país. “Por causa dos eventos esportivos, tivemos 
muitos registros na construção civil e a tendência deve 
continuar até as Olimpíadas. O Brasil está crescendo, daqui a 
alguns anos pode ser diferente”, disse.
Entre as formas de escravidão estão o tráfico de pessoas, o 
trabalho infantil, a exploração sexual, o recrutamento de 
pessoas para conflitos armados e o trabalho forçado em 
condições degradantes, com extensas jornadas, sob coerção, 
violência, ameaça ou dívida fraudulenta. Os últimos dados da 

ESTUDO MOSTRA QUE O MUNDO POSSUI 35,8 MILHÕES
DE TRABALHADORES ESCRAVIZADOS 

Relatório da fundação internacional Walk Free destaca que populações vulneráveis, 
em sua maioria mulheres e crianças, aceitam a exploração por ser a única forma de sobrevivência

Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), de 2012,  
apontam que quase 21 milhões 
de crianças e adultos estão 
presos em regimes de 
escravidão em todo o mundo.
Segundo o coordenador 
Nacional do Programa de 
Combate ao Trabalho Forçado 
da OIT no Brasil, Luiz Machado, 
o Brasil é um dos pouquíssimos 
países que tem estrutura 
específica de combate ao 
trabalho escravo, que são os 
grupos de fiscalização móvel do 
MTE, em parceria com a Polícia 
Federal. De 1995 até 2013, 
quase 47 mil vítimas foram 

resgatadas da situação de escravidão no Brasil, entre 
brasileiros e estrangeiros. Historicamente, os setores 
agropecuário e sucroalcooleiro são os que mais 
aparecem na lista suja do trabalho escravo, mas a 
construção civil e a moda vêm ganhando destaque.
Para o coordenador da OIT no Brasil, o país deve se 
preparar para enfrentar a questão da imigração, já que 
cada vez mais latino-americanos, africanos e asiáticos 
estão vindo em busca de trabalho. “Não há um processo 
ainda desburocratizado para apoiar o trabalhador 
migrante. O Estatuto do Estrangeiro, de 1980, tem que 
ser revisado e adequado ao novo cenário global de 
fronteiras”, argumentou Machado.

Fonte: Contracs



A condução da defesa do sindicato ficou por conta 
de nossa assessoria jurídica, que mais uma vez 
mostrou argumentos favoráveis às reivindicações 
dos trabalhadores. Na foto, o advogado Hernane 
Silva faz uma bela exposição de motivos em 
defesa dos trabalhadores grevistas. 
Parabéns aos companheiros que sabem de seus 
direitos e não correm da briga na hora da 
mobilização e organização.

Os diretores Paulo Cesar Borba Peres 
(Carioca) e Virley Alves Santos, 
participaram nos dias 29 a 31 de 
outubro, do 4º Encontro da Rede Sindical 
Internacional

de Trabalhadores na Odebrecht. Essa 
rede internacional envolve sindicatos de 
trabalhadores da América latina, do 
Caribe e de África. 

O encontro se deu em Buenos Aires, 
na Argentina, e é mais um esforço do 
Sintraconst/ES na luta pela 
internacionalização de nossas lutas, em 
busca de ampliação global de direitos.

Como principal encaminhamento do 
encontro, consta que a Odebrecht 
deverá assinar um acordo de alcance 
global, com garantia de direitos iguais 
para todos os seus operários, em 
qualquer parte do mundo onde ela esteja 
atuando. O prazo para que isso aconteça é março de 2015. Caso ela não assine, a rede sindical vai 
conclamar greves e paralisações em todos o países em que a Odebrecht estiver atuando.

DIRETORES DO SINTRACONST/ES PARTICIPAM
DE ENCONTRO DE SINDICALISTAS NA ARGENTINA

OBRA DA PREFEITURA DA
SERRA SONEGA DIREITOS

os trabalhadores da MRV e empreiteiras. Trata-
se da proibição de essas empresas cortarem 
os dias parados na greve que aconteceu no 
mês de setembro, em canteiros de obras da 
Grande Vitória.
A greve aconteceu por que os trabalhadores 
estavam insatisfeitos com a alimentação 
servida nos canteiros, muitas vezes de má 
qualidade e até estragada. 

GREVE NA MRV: EMPRESAS
PROIBIDAS DE CORTAR

DIAS PARADOS

Assessoria jurídica do sindicato em ação

Encontro internacional reuniu lideranças latino-americanas, Caribenhas e africanas

A Construtora Quality 
e suas empreiteiras 
estão contratando 
trabalhadores sem a 
assinatura da Carteira 
de Trabalho no 
município da Serra. 
Isso é crime contra a 
previdência e contra o 
trabalhador. A 
fiscalização do 
Sintraconst/ES 
constatou essa 
irregularidade em 
visita aos canteiros 
de obras situados nos 
bairros Novo 
Horizonte, José de 
Anchieta e Alterosa.  
O mais 
surpreendente ainda 
é que as referidas 
obras são da 
Prefeitura Municipal 
da Serra. Ora, 
entendemos que o poder público não possa contratar empresas que 
sonegam direitos de seus empregados. A prefeitura, como contratante, 
deveria dar exemplo para a iniciativa privada e não permitir que um 
direito básico, como a assinatura da CTPS, seja descumprido.
O Sindicato vai tomar as medidas necessárias para regularizar a situação 
dos trabalhadores na Quality e suas empreiteiras. E vamos também 
transmitir a nossa indignação à administração do município.
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