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Finalizamos o ano de 2019 e damos início ao ano de 2020, os problemas de 2019 conseguimos vencer e 
deixar os mesmos para trás, agora é pensar em 2020, traçar novas metas, arregaçar nossas mangas, vestir a 
camisa deste Sindicato de luta e história. Entramos neste ano com um novo objetivo, a CAMPANHA DE 
SINDICALIZAÇÃO DO SINTRACONST/ES. Companheiros e companheiras no atual momento onde 
presenciamos um governo que só quer retirar nossos direitos precisamos nos unir, darmos as nossas mãos e 
fortalecer esta entidade que luta pelo direito e garantias dos trabalhadores e trabalhadoras da Construção 
Civil e Pesada, chegou a hora daqueles que já são sindicalizados e os que ainda não são sindicalizados 
abraçar esta causa com o SINTRACONST/ES Trabalhador e trabalhadora sindicalizado (a) protege seus 
direitos trabalhistas e aqueles conquistados através da Convenção Coletiva de Trabalho, fortalece o sindicato 
e ainda concorrerá a prêmios. A CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO DO SINTRACONST/ES, iniciou em 
outubro de 2019, todo trabalhador (a) sindicalizado (a) terá direito a 01(um) cupom por mês de sindicalizado, 
limitado a 12 cupons por trabalhador(a), portanto, quanto antes você se sindicalizar ou sindicalizou mais 
chances você terá de ganhar. 

As regras para a participação do Show de Prêmios do Sintraconst/ES
São bem simples, se você é sindicalizado desde outubro de 2019 poderá retirar 01(um) cupom por mês 

de sindicalizado, limitado ao máximo de 12 cupons. Aqueles que vierem a se sindicalizar até o dia 30/09/2020 
com recolhimento em folha poderão estar concorrendo aos prêmios de forma proporcional ao mês que se 
filiou. Os cupons serão entregues conforme tabela abaixo, das 09:00 às 14:00 horas durante a Semana 
e aos Sábados das 08:00 às 11:00 horas na sede do Sintraconst/ES.

Imagem dos prêmios meramente ilustrativa

O trabalhador ou trabalhador(a) deverá comparecer a 
sede do Sintraconst/ES, apresentando documento de 
identificação e contracheque constando o desconto da 
mensalidade sindical do mês que irá retirar o cupom.

Grande assembleia de sorteio
O SHOW DE PRÊMIOS DO SINTRACONST/ES será realizado na Sede do Sindicato, na Rua Pereira 

Pinto, 37, Centro de Vitória/ES no dia 12/10/2020 a partir das 09:00 horas, serão sorteados entre todos os 
companheiros e companheiras sindicalizados que retiraram seus cupons:

10 - Bicicletas
01 - Geladeira Duplex
03 - Televisores
02 - Motos zeros km

Sintraconst/ES sempre na luta pelos direitos e garantias dos trabalhadores, abracem esta campanha 
junto a nós, torne seu sindicato ainda mais combatente e concorra a prêmios.

Mês Durante a Semana (dias) Aos Sábados (dia)
Janeiro

Fevereiro
Março

Abril
Maio

Junho
Julho

Agosto
Setembro

Outubro

27,28,30,31

27,28
23,24,25,26,27

27,28,29,30,01/05
25,26,27,28,29

22,23,24,25,26
27,28,29,30,31

24,25,26,27,28
21,22,23,24,25

05,06,07,08,09

01/02/2020

29/02/2020
28/03/2020

02/05/2020
30/05/2020

27/06/2020
01/08/2020

29/08/2020
26/08/2020

Não haverá entrega no sábado
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Bolsonaro colocou o país em  risco
ao validar o ataque dos EUA, dizem diplomatas

Segundo especialistas em relações exteriores, Brasil se 
tornou cúmplice do assassinato de Soleimani ao apoiar 

EUA

O apoio expresso ao assassinato do líder iraniano Qasem 
Soleimani tornou o Brasil cúmplice do crime, afirmam diplomatas 
ouvidos pelo Brasil de Fato. O major-general foi morto em um 
ataque aéreo realizado pelos Estados Unidos na última sexta-feira 
(3), sob a justificativa, sem provas, de terrorismo.

No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil 
se manifestou, relacionando a morte do general ao combate ao 
terrorismo. “(…) o Governo brasileiro manifesta seu apoio à luta 
contra o flagelo do terrorismo e reitera que essa luta requer a 
cooperação de toda a comunidade internacional sem que se busque qualquer justificativa ou relativização para o 
terrorismo”, afirmou o Itamaraty, em nota. 

Como reação, o Irã convocou a encarregada de negócios da embaixada brasileira para dar explicações. 
Isso, no contexto diplomático, sinaliza claro desagrado com a postura do governo de Bolsonaro.

Para o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, a postura do Itamaraty foi um erro e pode causar 
grandes problemas ao país. “Eu vejo isso [o posicionamento do governo brasileiro] como uma coisa muito 
perigosa. É uma coisa que pode chamar o conflito para nós”, alerta o ex-ministro.

Para o diplomata, a ação pode colocar brasileiros em risco. “Acho que é há uma dose muito grande de 
irresponsabilidade, porque tem riscos para a segurança dos brasileiros, inclusive nesses outros países. 
Eventualmente, riscos até para brasileiros por aqui. E também, isso até mais óbvio, prejuízos praticamente certos 
para as nossas exportações”, afirma Amorim.

O ex-ministro reforça que o Brasil sempre reprovou, historicamente, ataques sem justificativa como o contra o 
general iraniano. “O Brasil sempre condenou as ações unilaterais. Claro que no governo Lula, mas até em outros 
governos, como de Fernando Henrique Cardoso e outros. O Brasil sempre foi contra as ações militares não 
aprovadas pelas Nações Unidas”, relembra.

O embaixador e ex-secretário geral do Itamaraty Samuel Pinheiro Guimarães concorda que o apoio ao ataque 
estadunidense coloca o Brasil em risco. “O Brasil, ao apoiar a ação americana, se torna cúmplice de uma violação da 
Carta das Nações Unidas. Foi um assassinato, em território estrangeiro, de uma autoridade de outro país, sem que 
haja provas de que essa autoridade tivesse planejado o que quer que seja.”

Segundo Guimarães, a submissão de Bolsonaro a Donald Trump é “esdrúxula” e não gera nenhuma vantagem. 
“Isso não trará nenhum benefício para o Brasil. Todas as atitudes de submissão do governo brasileiro, até agora, 
durante esse ano todo, não trouxeram nenhuma vantagem para o Brasil. Trouxe várias vantagens para os Estados 
Unidos”, assinala.

O embaixador diz esperar reações comerciais imponentes do Irã contra o Brasil. “Evidente que o Irã, que é um 
grande importador de milho brasileiro, com quem nós temos um grande superávit comercial, talvez redirecione as 
suas compras a outros países no mundo. Quando você é um país produtor, exportador, que produz primários, há 
muitos concorrentes”.

Guimarães diz temer que, em um eventual conflito armado, os Estados Unidos lancem mão da subserviência 
brasileira. “Eu só espero que, em algum momento, os Estados Unidos não peçam ao Brasil para fornecer tropas, 
como ele faz muitas vezes para formar aquelas coalizações”, preocupa-se.

Escrito por: Erick Gimenes, Brasil de Fato | Brasília (DF) - Fonte: Site da Cut – Nacional.

Riscos e prejuízos
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