
A. Madeira

A Justiça do Trabalho também determinou que a empresa A. 
Madeira não desconte dias de greve, que institua um plano de 
saúde para seus empregados que trabalham na VIII usina de 
pelotização da Vale.
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Os trabalhadores 
mostraram que mais uma vez 
estavam certos. A Justiça do 
Trabalho determinou que a 
empresa não tem o direito de 
descontar os dias de greve 
realizados no mês de maio 
deste ano. Por outro lado, a 
Justiça determinou também 
que os trabalhadores que 
fizeram greve a partir de 1º 
de junho (a greve durou até o 
dia 10/06) terão que 
compensar os dias parados 
com o adicional de 1 hora em 
dias de expediente.

Com essa decisão, a 
Justiça fez valer o que o 
sindicato já dizia, que nossa greve pelo plano de saúde 
não era abusiva e nem ilegal. Além disso, a Justiça 
também fez valer o acordo que a Morar fez com o sindicato 
no dia 10 de junho, de que não descontaria os dias 
parados referentes ao mês de maio. Ou seja, até para a 
Morar cumprir acordo que a própria empresa fez, a Justiça 
do Trabalho precisa agir. 

SINDICATO ESTAVA CERTO: JUSTIÇA OBRIGA MORAR 
A. MADEIRAE  A DEVOLVEREM OS DIAS DESCONTADOS

LUTO: MAIS UM TRABALHADOR MORRE
POR NEGLIGÊNCIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Na manhã do dia 15 de setembo mais um acidente atingiu três trabalhadores da 
construção civil. O acidente aconteceu em Vila Velha, em uma obra da Maitam Engenharia, 
no bairro Itapoã. Os trabalhadores Silmar Pereira Gomes, Reginaldo Lisboa e Lourival dos 
Anjos Dória caíram do ? andar da obra, quando caminhavam sobre o paracisco sem a 
utilização de Equipamentos Individuais de Segurança.

Com a queda, Silmar Pereira Gomes, de 34 anos, morreu. Os outros dois foram levados 
em estado gravíssimo para o hospital.

Após o acidente e no dia seguinte, o sindicato parou a obra e conclamou os 
trabalhadores a cumprirem luto pelo colega morto. 

O que vemos com isso é mais uma morte que poderia ter sido evitada, caso o uso de 
EPI’s fosse exigido na obra. Negligência e descaso que continuam tirando vidas de 
trabalhadores. Só em 2011 já são 5 mortes na construção civil no Estado.

E mais uma vez o sindicato manda seus votos de pesar à família enlutada e promete 
manter a luta para que acidentes como esse deixem de ocorrer.

Justiça ainda determina que A. Madeira contrate Plano de Saúde para seus empregados

Greves legítimas: Justiça 
reconhece como justas 
nossas reivindicações
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E X P E D I E N T E

INTERNACIONALIZAR
NOSSA AÇÃO SINDICAL MORAR

A construtora Morar está fazendo história 
na coluna e caminha a passos largos para 
receber o troféu Pau na Gata 2011, 
como a gata que mais freqüentou este 
espaço. A paulada dessa vez é por 
que a gata quis descontar dias de greve 
antes que a Justiça julgasse a legalidade ou 
não do movimento. O Resultado foi que a gata 
deu com os burros n'água e vai ter que devolver 
os dias descontados. Isso é pra ela aprender que 
trabalhador consciente faz valer os seus direitos. E 
tome paulada do sindicato e da Justiça!

MRV
A MRV se mostra como uma grande empresa, mas faz vista grossa para a 
contratação irregular por parte de suas subcontratadas.  Além de 
contratação sem carteira assinada, tem gata falsificando exame demissional 
e a gatona da MRV finge que não é com ela. O Ministério Público do 
Trabalho já descobriu a falcatrua que vem se tornando prática comum. O 
sindicato orienta os trabalhadores a não assinarem nenhum atestado sem 
passar pelo médico e a guardar cópias de todos os atestados que tiver. E 
tome paulada na gatona e suas gatinhas malcriadas!

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Cabe ao empregador:
- Adquirir o tipo adequado à atividade do 
empregado;
- Fornecer gratuitamente ao empregado 
somente EPI aprovado pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego através do 
Certificado de Aprovação - CA; 
- Orientar o trabalhador sobre o seu uso;
- Tornar obrigatório o uso;
- Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado; e
responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica.

Cabe ao empregado:
Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina;
Responsabilizar-se por sua guarda e conservação; 
Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

A importância do uso do EPI - Equipamentos 
de Proteção Individual

A utilização de EPI pode significar, em caso de acidente, a diferença 
entre a vida e a morte do trabalhador. Confira quais as obrigações de 
empregadores e empregados quando 
ao uso de equipamentos de 
segurança:

A iniciativa da ICM 
(Internacional da 
Construção e Madeira) de 
trazer para o Espírito Santo 
um seminário para tratar 
das relações de trabalho 
desenvolvidas na 
Construtora Odebrecht é 
muito bem vinda. Mais que 

isso, ela é necessária e condiz com o 
momento sindical em que vivemos, já que 
recentemente tivemos um seminário 
internacional com trocas de experiências 
com companheiros da Itália.

E internacionalizar nossos direitos e 
nossa ação sindical é indispensável para 
que ampliemos nossa organização e 
possamos desenvolver ações que culminem 
em benefícios reais para toda a classe 
trabalhadora e não apenas para uma 
categoria, em apenas uma região de um 
país ou de um estado.

E muito bem vindo é também o debate 
sobre as relações de trabalho na 
Odebrecht. Não custa lembrar que essa 
gata trouxe para o Espírito Santo um 
sindicato pelego, justamente para não ter 
que negociar com o Sintraconst, relação 
que ela já conhecia desde a construção da 
terceira ponte, quando não permitimos 
desrespeito aos direitos de trabalhadores 
naquela obra.

Megaempresas como essa avançam 
sobre licitações em vários países e, muitas 
vezes, se aproveitam da desorganização ou 
das condições de pobreza de uma região 
para imporem condições de trabalho 
inadequadas, sem respeito a direitos e com 
superexploração da mão de obra.

E não podemos nos fingir de mortos. Há 
regiões em que trabalhadores são 
explorados como escravos por que não se 
tem uma estrutura sindical comprometida 
com a classe ou ainda por que as 
condições de miséria são tão aviltantes que 
o trabalhador não vê muita perspectiva em 
se organizar. Há situações assim em 
regiões da América Latina, da África e do 
Oriente Médio. Até no Brasil, se 
procurarmos bem, podemos encontrar.

O capitalismo e as grandes empresas já 
se globalizaram.

É hora de nós também globalizarmos 
nossa ação sindical e mostrar ao mundo 
que temos condições, sim, de nos organizar 
internacionalmente. Em nome de um mundo 
melhor para a classe trabalhadora.

E nossa luta continua!



INFORMESEMINÁRIO INTERNACIONAL DISCUTE
RELAÇÕES DE TRABALHO NA ODEBRECHT

 
Processo nº 487.2007.009 
(SINTRACONST X CONST. ANDRADE 
GUTIERREZ) 

(INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE)

Os trabalhadores abaixo relacionados 
devem comparecer  munidos dos 
documentos pessoais na JUSTIÇA DO 
TRABALHO, no endereço: Av Cleto 
Nunes, nº 85, Centro - Vitória ( Ed. 
Vitória Park) no Banco Caixa Econômica 
Federal para receber os direitos 
trabalhistas.

JOSÉ VIANA
JOSÉ SOUZA SANTOS

JOSÉ SOARES DE ARAUJO

JOSÉ SANTOS DOS ANJOS

JOSÉ RODRIGUES SANTOS JUNIOR

JOSÉ RAFAEL BARROS MOTA

JOSÉ PIRES DA SILVA

Os trabalhadores abaixo relacionados 
devem comparecer munidos dos 
documentos pessoais no 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO 
SINTRACONST/ES
 
LUIZ CARLOS NEVES 
SEVERINO BISPO DOS SANTOS
JOÃO BATISTA BORGES ALVES
DARCI DE OLIVEIRA

jurídico

Processo nº 2838.1992.002

Estão abertas as inscrições para 
o campeonato de futebol de praia 
(beach soccer). Inscrições pelos
telefones: 2125-4860 e 9705-7433.

CAMPEONATO DE
BEACH SOCCER

De 1 a 3 de dezembro, no Parque do China, em Venda 
Nova do Imigrante, acontecerá o 3º Congresso Estadual 
da Fetraconmag. O presidente da Federação, Aécio Leite, 
tem ótimas expectativas para o congresso. “Vamos buscar 
trabalhar a auto-estima dos trabalhadores do ramo da 
construção civil e montagem, cimento, mármore e granito”, 
diz. O congresso também será ponto de partida para 
ampliação das ações da federação, uma vez que nele será 
aprovado o Plano de Lutas da Fetraconmag para o 
próximo período. “Precisamos avançar em nossa 
representação, buscando ampliar o número de sindicatos 
filiados, como os de trabalhadores do setor madeireiro, 
entre outros”, frisa Aécio. A participação no congresso se 
dará através de definição de número de participantes por 
sindicato filiado, de acordo com sua base. São filiados à 
Fetraconmag e devem enviar delegados ao congresso: Sintraconst/ES, Sindimármore, 
Sintraconst Cachoeiro de Itapemirim e Região, Sintinorte, Sintracical e Sintracon Linhares 
e Região.

No dia 15 de setembro um seminário 
no auditório do Sintraconst debateu a 
economia solidária e a inserção da 
Central Única dos Trabalhadores do 
Espírito Santo no desenvolvimento de 
projetos relacionados ao tema. A 
economia solidária como fonte de 
geração de emprego e renda junto a 
comunicades, bem como o 
cooperativismo, são temas que já 
compõem a agenda da CUT, mas que no 
Espírito Santo não têm a dimensão que 
poderiam ou deveriam ter. O seminário 
foi uma iniciativa da Secretaria de 
Formação do Sintraconst e foi muito 
produtivo, de acordo com o 
companheiro Erci Carlos Nicolau, 
Secretário de Formação do Sintraconst. 
“Deliberamos pela criação de um 
coletivo de debates e discussões sobre 
a economia solidária para evoluir para a 
ciração da ADS (Agência de 
Desenvolvimento Solidário) na 
CUT/ES”, declarou.

A Internacional da Construção e Madeira (ICM) 
promove nos dias 22 e 23, no auditório do 
Sintraconst o Seminário “Internacionalização da 
ação sindical dos trabalhadores na Odebrecht”. Esse 
seminário, que vai contar com a participação de 
sindicalistas da América Latina (Brasil, 
Argentina,Panamá, Republica Dominicana, Colômbia, 
Venezuela, Equador, Peru), também terá participação de 
companheiros de todo o Brasil. 

O objetivo do evento é debater questões como a 
exploração do trabalhador nos canteiros de obras, a 
necessária organização internacional para a ampliação e 
garantia de direitos, o fortalecimento dos sindicatos, entre 
outras ações. Como o seminário acontece no Espírito Santo 
a execução do Projeto Águas Limpas estará em pauta, com a 
devida observação sobre a forma como os trabalhadores são 
tratados nesse empreendimento. Não custa lembrar que a Odebrecht executa 
obras em todo o Mercosul e América Latina e que, por isso mesmo, ela deve ter um 
manual de conduta sobre relações de trabalho igualitárias e justas.

No dia 26 de setembro o 
Sintraconst promove o seminário 
“Alterações na NR-18, Nr-5 e outras”, 
de 13h às 17h no auditório do 
sindicato. Para este seminário são 
convidados técnicos em segurança 
do trabalho e cipeiros que vão 
debater as mudanças nas Normas 
Regulamentadoras e suas aplicações 
práticas. O encontro é uma iniciativa 
para promover a atualização dos 
trabalhadores que lidam com saúde, 
segurança e meio ambiente no 
trabalho.

Inscrições devem ser feitas com 
antecedência junto à Secretaria de 
Formação do Sintraconst, através 
do e-mail 
formação.sintraconst@hotmail.com, 
contendo nome, função, 
empresa/instituição, com o 
assunto “inscrição”. 

Fetraconmag prepara 3º Congresso 

Sintraconst debate 
Economia Solidária

Seminário sobre alterações em 
Normas Regulamentadoras



FESTA DA CATEGORIA 2011

No dia 8 de outubro termina o 21º 
Campeonato Operário da Construção de 
Futebol. Durante 4 meses deste ano as 
equipes mostraram dedicação, empenho e 
espírito esportivo nesse que é o maior 
evento do esporte amador no Espírito Santo. 
Queremos aqui parabenizar a todas as 
equipes que participaram, às torcidas que 
fizeram a festa nas arquibancadas, bem 
como a todos que se destacaram nesse 
evento. Nossos parabéns também aos 
organizadores do campeonato, que sempre 
mostram dedicação e disciplina na 
condução dos trabalhos.
Confira ao lado as equipes que disputam 
vagas na semi-final e final e os resultados 
parciais de artilheiro e goleiro menos 
vazado.

Para concorrer aos brindes sorteados, trabalhadores deverão apresentar carterinha de associado

No dia 08 de outubro 
próximo acontece a 22ª Festa da 
Categoria. A festa mais uma vez 
será no Sesi de Araçás, com 
atrações para adultos e 
crianças, muito sorteio de 
brindes, comida, água e 
refrigerante de graça. A diretoria 
do Sintraconst quer lembrar a 
todos os companheiros que, 
para ter direito ao sorteio de 
brindes, será necessário que o 
trabalhador esteja com sua 
carteirinha de sindicalizado em 
mãos. Trazendo o seu contracheque você também pode se 
associar ao sindicato no local, caso não seja filiado ainda. 
Também orientamos aos companheiros que levem para a 
festa um comprovante de residência (conta de luz, água ou 

Festa do ano passado reuniu cerca de 5 mil pessoas

CAMPEONATO OPERÁRIO DA CONSTRUÇÃO
Festa marca o fim do 
campeonato Operário 
da Construção 
de Futebol

telefone) a fim de 
atualizarmos o cadastro dos 
filiados.

Não perca o seu 
compromisso com a sua 
categoria. No dia 8 de outubro 
venha cantar, dançar, mostrar a 
sua alegria e se confraternizar na 
FESTA DA CATEGORIA 2011.

"Em cumprimento o regulamento art. 48'A equipe que incluir ou 
utilizar para o jogo, um atleta que não esteja em condições de jogar, 
perderá 05(cinco) pontos na contagem geral do campeonato." As 
equipes CANAL, MORAR E LORENGE S.A foram punidas  devido a 
jogador em condição irregular. 

EQUIPES SOFREM PUNIÇÃO

Haverá premiação  extra na festa da categoria para os trabalhadores 
que possuam CARTÕES SINTRACONST COMPROCARD 
DEVIDAMENTES ATIVADOS. A operadora do cartão oferecerá vários 
brindes, como TVs de LCD, Bicicletas, entre outros. Ainda dá tempo. 
Ative o seu.

Cartão de compras 
oferece prêmios
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