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7º CONGRESSO DA CONTICOM/CUT
APOSTA NA UNIDADE DOS TRABALHADORES

DIRETORES DO SINTRACONST/ES ASSUMEM CARGOS NA CONTICOM

De 27 a 29 de agosto de 2014, 
aconteceu em Recife (PE), o 7º 
Congresso Nacional da Conticom. 
Tendo como tema principal o slogan 
«Contruindo Novos Rumos», o 
congresso apostou na unidade da 
classe trabalhadora como estratégia 
principal para garantir e ampliar .
conquistas.
Todos os assuntos que pautam a 
organização do ramo de atividade 
foram debatidos no congresso. 
Como exemplo, podemos citar o 
«Compromisso Nacional por 
Trabalho Decente na Construção 
Civil», que o Sintraconst/ES se 
orgulha de ter iniciado as discussões 
que culminaram na adoção dessa 
medida pela presidenta Dilma. Ainda 
houve uma reflexão muito profunda 
sobe os encaminhamentos da luta 
pelo Contrato Nacional de Trabalho.
A organização do ramo 
internacionalmente também fez parte das discussões realizadas no 
congresso. Essa discussão aponta 
O Sintraconst participou do 7º Congresso com uma delegação de 29 
companheiros e companheiras. Mais uma vez voltamos de um evento 
como esse com as forças e o compromisso renovados para continuarmos 
na luta.

Na foto acima, o presidente nacional da CUT, Vagner
Freitas, fala na abertura do 7º congresso. Ao lado a plenária

composta por delegados e delegadas de todo o Brasil,

O 7º Congresso da Conticom/CUT elegeu a nova diretoria para 
estar à frente da Confederação nos próximo três anos. Quatro 
diretores do Sintraconst/ES inegram esse time. São eles o 
companheiro Paulo Cesar Borba Peres (Carioca) que vai assumir 
a Secretaria Nacional de Formação e terá a companheira Márcia 
?, como suplente, além do companheiro Virley Santos, que vai 
assumir a Coordenação Nacional de Áreas Industriais, tendo 
como suplente o companheiros Erci Carlos Nicolau.
Boa sorte a toda a nova diretoria da Conticom/CUT e que ela 
realizae um mandato repleto de conquistas junto à classe 
trabalhadora. 
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MRV ENGENHARIA
A MRV Engenharia não respeita o direito 
dos trabalhadores que são de fora do 
estado a visitarem suas famílias. Isso por 
que a gata não respeita a cláusula da 
Convenção Coletiva de Trabalho que 
estabelece esse direito com benefícios. 
Vale ela tomar uma paulada para aprender 
a respeitar a necessidade que as pessoas 
têm de manter o convívio familiar. Essa 
prática da gatona é acompanhada da falta de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) para os trabalhadores. O Sintraconst/ES vai 
acionar a Justiça pelo cumprimento da Convenção Coletiva.

CAMPANHA CONTRA O ÓDIO,
CAMPANHA CONTRA A MENTIRA

Carioca
Presidente do Sintraconst

Trabalhador foi feito é para 
trabalhar. Assim pensa a 
burguesia deste país, que 
não aceita ser mandada ou 
ter o país  administrado por 
trabalhadores. Eles acham 
que se não tiver vaga nas 
obras, eles podem escolher 
os trabalhadores, além de 
pagar o que quiserem. Onde 
já se viu ? Peão de obras tem  
direito a médico particular, 
PR, alimentação, até o 

“oreia” da betoneira  tem direito à classificação 
de oficial pleno. Isso é um absurdo! Segundo um 
representante patronal do Paraná, estes 
aumentos “gigantes” nos salários, que vieram 
devido a este monte de obras, fizeram a 
produção diminuir, as empresas são obrigadas a 
contratar qualquer um, sem experiência.
Também está difícil arrumar uma empregada 
doméstica.  Hoje elas têm muitos direitos.  Tem 
muita gente nas faculdades, cursos técnicos 
para qualquer um, até filho de peão vira doutor,   
os aviões estão cheio de pobre falando alto e se 
borrando de medo. Isso tem que acabar! Não 
pode um governo dar tanta mordomia para os 
trabalhadores. A burguesia representada por 
Aécio Neves, odeia o Partido dos Trabalhadores 
e seus governos.  Já a outra candidatura, 
representada pela Marina, veio para dividir os 
trabalhadores. O Burguês sabe que sem o voto 
do peão eles não avançam e o trabalhador não é 
mais tão bobo para votar em patrão contra ele. 
Como esse governo atrapalha os planos deles, é 
necessário derrotá-lo , custe o que custar, 
depois eles se arranjam. 
A Marina entendeu a proposta e vende até sua 
alma ao diabo para ser eleita. É ecologista e 
defende agora o desmatamento. Foi do PT  e não 
defende os interesses de trabalhadores. Foi 
Ministra  do Governo Lula, junto com a Dilma e 
agora que saiu, fica falando mal. É uma 
mentirosa, que se faz de crente para enganar os 
evangélicos  e ter seus votos.
Bem companheirada, este é o ano! Estamos 
ainda na crise Internacional, o mundo inteiro 
está perdendo postos de trabalho, acho que não 
devemos inventar. Também acho que 
precisamos ter bons candidatos a Deputado e 
Senador, para ajudar no desenvolvimento do 
país e do seu povo, principalmente a classe 
trabalhadora, que tendo trabalho faz a sua parte 
e busca o desenvolvimento social. Isso é o mais 
importante.
Não vote em quem te der dinheiro ou te faça 
favor em troca de seu voto.
Vote consciente. O nosso futuro está nas suas 
mãos.
E a nossa luta continua !    

Tem gata que só funciona com muita paulada. A Espaço Eng e suas 
empreiteiras, que estão atuando no município de Anchieta estão com 
uma folha corrida muito grande em relação ao cumprimento da 
Convenção Coletiva de Trabalho. Só estão pagando 50% da hora extra 
no Sábado, não oferecem plano de saúde, nem Cipa, nem café da 
manhã e nem o acordo da PR, além de patrocinarem desvios de função. 
Situação pior é de empreiteiras, como a WLS e outras, onde falta tudo, 
até alimentação. A paulada do nosso jornal vai acompanhada de uma 
bela ação na Justiça. quem não quer cumprir Convenção Coletiva de 
Trabalho, que abandone as obras.

ESPAÇO ENG E EMPREITEIRAS

ABONO DO PIS
Desde o mês de julho a Caixa Econômica Federal está pagando o 
abono do PIS para os trabalhadores que trabalharam pelo menos 

um mês no ano de 2013 e que tenham recebido menos de dois 
salários mínimos. Confira o calendário de pagamento de acordo 

com o mês de seu aniversário e procure uma agência da CEF 
para receber o benefício.



SINDICATO REALIZA AULA INAUGURAL 
PARA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

No dia 5 de agosto o Sintraconst/ES, em 
parceria com o Ifes e a MRV, realizou a 
aula inaugural do projeto de alfabetização 
de adultos em local de trabalho. O projeto, 
desenvolvido e elaborado pela Secretaria 
de Formação do Sintraconst/ES, quer 
trabalhar a proposta de letramento, que 
consiste em alfabetizar, contando com as 
experiências de vida dos alunos. 
Após a alfabetização, os alunos receberão 
certificados e serão encaminhados para a 
educação formal. Quarenta alunos estão 
inscritos nessa primeira turma.

GREVE NA MRV POR ALIMENTAÇÃO DIGNA
Trabalhadores paralisaram obras reivindicando mudança 

na alimentação e fornecimento do cartão alimentação
Durante 11 dias do mês de agosto, todos os 
canteiros da MRV na Grande Vitória tiveram 
suas obras paralisadas. 
Os trabalhadores reivindicavam qualidade na 
alimentação e que a empresa fornecesse ainda 
o cartão alimentação. 
A insatisfação começou devido à péssima 
qualidade da comida oferecida pela empresa. Há 
denúncias de comida crua ou até mesmo azeda. 
Isso é uma afronta à dignidade dos 
trabalhadores. Nós não passamos quase 10 
anos birgando pela oferta da alimentação no 
canteiro de obras para agora ter que passar por 
isso. 
Essa luta evoluiu para uma conquista e hoje os 
trabalhadores têm garantido em sua Convenção 
Coletiva de Trabalho o fornecimento também do 
cartão alimentação.
Pois bem, uma vez iniciada a greve, a MRV se recusava em 
negociar com os trabalhadores. O sindicato buscou então a 
mediação da Justiça do Trabalho, onde foi determinada a 
volta ao trabalho, desde que fosse oferecida comida de 
qualidade e fornecido um cartão alimentação no valor de R$ 
60,00. Só que nós queremos ainda que não sejam 

descontados os dias parados. Essa decisão será dada pela 
justiça. Portanto, enquanto a Justiça não decidir sobre essa 
questão, a empresa não pode cortar os dias dos 
trabalhadores. Fique esperto!
O Sintraconst/ES também alerta aos trabalhadores, que não 
aceitem comida ruim, crua ou estragada. Se isso acontecer, 
denunciem, procurem o sindicato.

24º CAMPEONATO OPERÁRIO DA CONSTRUÇÃO 
No dia 27 de setembro chega ao fim mais uma edição do Campeonato Operário da Construção de Futebol. 
Esse, que é o maior evento do esporte amador do Espírito Santo, é uma atividade anual do Sintraconst/ES e 
envolve equipes por empresas, famílias e comunidade em uma grande confraternização. O Sintraconst/ES 
parabeniza a todos os participantes do campeonato e torce para que todas as equipes cumpram sua missão 
em campo e fora dele. Todos estão convidados a participar da grande final do campeonato. 



25ª FESTA DA CATEGORIA

SINTRACONST FAZ VISITAS E FISCALIZA
OBRAS DE EMPREITEIRAS DA JURONG

RACISMO NO FUTEBOL REPRODUZ O
RACISMO DE TODOS OS DIAS NO BRASIL

O Sintraconst/Es está realizando visitas aos canteiros de obras do 
Estaleiro Jurong, em Aracruz. A intenção do sindicato é fazer um 
levantamento das condições de trabalho, inclusive buscando 
informações junto aos trabalhadores. 
Uma vez feitas as visitas, um relatório será preparado para ser 
apresentado ao sindicato patronal, para que todas as pendências 
sejam discutidas e resolvidas.

Estaleiro não cumpre acordo 
referente a trabalhadores «importados»
Denúncias e reclamações têm chegado ao Sintraconst/ES, dando 
conta de que o Estaleiro Jurong não está cumprindo o acordo feito 
com o Iema sobre contratação de mão de obra local. Relatam que 
as contratações são de gente de forma e utrapassam o teto 
máximo de 40% de contratação «importada». Vamos conferir!

A cena é chocante. 
Durante um jogo 
realizado em Porto 
Alegre, alguns torcedores 
do Grêmio quiseram 
agredir moralmente o 
goleiro Aranha, do 
Santos. A agressão que 
escolheram foi uma das 
mais cruéis. Partiram 
para o racismo deslavado 
e o chamavam de 
«macaco», ao lado de 
outros que imitavam 
gestos do primata. 
A cena repercutiu, denúncias foram feitas e parece que a 
discussão do racismo no futebol chegou ao debate da 
sociedade brasileira.
Mas o racismo não existe só no futebol. Uma pessoa que 
chama um goleiro de «macaco» por causa da cor de sua 
pele não deve tratar de forma diferente outras pessoas 
negras com as quais convive diariamente.

Pois é isso que é 
constantemente 
denunciado. As elites 
brasileiras sempre 
tentaram esconder o 
racismo que há nas 
relações sociais que 
existem no Brasil. 
Negros são excluídos de 
papéis de destaque na 
televisão, de profissões 
mais bem remuneradas, 
de cargos de chefia. 
Enfim, o papel do negro 

no Brasil é muito bem definido. Ele é serviçal e ponto.
Embora muitas situações de segregação venham mudando, é 
extremamente importante que a sociedade brasileira debata o 
racismo e busque identificar situações que se reproduzem 
todos os dias e que se baseiam na concepção racista para 
que persistam.
Nós continuamos na luta contra  o racismo, o machismo, a 
homofobia e toda forma de intolerância que gera preconceito, 
humilhação e morte.

No dia 27 de setembro próximo acontece a 25ª Festa da 
Categoria. Mais uma vez o sindicato promove um grande 
encontro no Sesi de Araçás, a partir das 9 horas da manhã.
Nesse dia também acontece a grande final do 24º 
Campeonato Operário da Construção de Futebol.
Atrações musicais, sorteios de brindes, programação para 
a criançada, alimentação e muita alegria prometem marcar 
esse dia de confraternização e alegria da família da 
construção civil e montagem. Esse também é um dia de 
renovação de nossos compromissos de luta por um país 
melhor, no qual os trabalhadores e trabalhadoras tenham 
seus direitos respeitados e sejam valorizados.
Venha e traga sua família!
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