
A terceirização de forma desmedida pode 
ser o maior golpe que os trabalhadores 
brasileiros já sofreram em sua história. Os 
deputados federais aprovaram de forma ilegal 
o PL 4330, que impõe a terceirização para 
todos os níveis de emprego. Isso acaba com 
benefícios com a Carteira assinada, já que os 
patrões vão poder exigir que todo mundo seja 
prestador de serviços. Dificulta também o 
direito à aposentadoria, já que o trabalhador 
na condição de Pessoa Jurídica não tem 
controle sobre suas contribuições 
previdenciárias.

Na construção, as experiências que temos 
com a terceirização mostra que ela não é do 
bem. Pelo contrário, é a lei do cão. 
Trabalhadores terceirizados na construção 
convivem com  condições de trabalho 
precárias, com maior número de acidentes de trabalho e com mais mortes.

O PL 4330 agora está no senado federal. É dever dos senadores barrarem essa afronta aos direitos dos 
trabalhadores brasileiros. É dever dos trabalhadores lutar contra mais esse ataque promovido por deputados que 
querem enfrentar o governo da presidenta Dilma. 

Terceirização significa baixos salários, menos direitos, menos benefícios, mais acidentes e mais mortes. Diga NÃO 
à terceirização. Ela é a lei do cão!
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TERCEIRIZAÇÃO:
A LEI DO CÃO

SINDICALIZE-SE! SÓ ASSIM VOCÊ GARANTE SEUS DIREITOS.

Diretores e funcionários do sindicato já estão 
trabalhando duro para a realização da 26ª Festa da 
Categoria.Esse ano, mais uma vez vamos realizar uma 
grande festa e mostrar que a família Operária da 
Construção é grande e unida. Mas, atenção, a festa 
desse ano será apenas para associados e dependentes! 
Então você já pode se agendar. A Festa da Categoria 
será no dia 10 de Outubro. Nesse dia também acontece 
a grande final do Campeonato Operário da Construção 
deFutebol.

VEM AÍ A NOSSA FESTA

Trabalhador terceirizado sofre com condições de trabalho precárias,
é mal alojado, se acidenta mais, adoece mais e morre mais!



ARPACONTRA A MÍDIA
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Os deputados federais estão dando uma vergonhosa aula de ataque 
à democracia no Brasil, principalmente através da atuação do 
presidente da Casa, Eduardo Cunha. Em nosso último jornal 
publicamos que a Câmara Federal havia rejeitado a redução da 
maioridade penal. E havia! Só que no dia seguinte, após mandarmos 
nosso jornal para a gráfica, o presidente da Câmara usou de 
manobras e colocou de novo o mesmo projeto em votação, fazendo 
com que ele fosse aprovado. Isso é inconstitucional e vai contra o 
regimento da Câmara. Um projeto rejeitado pelo plenário só pode ser 
votado de novo em outra legislatura. 
Assim foi também com o PL 4330, que impõe a terceirização de 

forma desmedida para todos os trabalhadores.
Isso é inaceitável. Um presidente do poder Legislativo que não 

cumpre a legislação não tem moral para continuar no cargo. Fora 
Eduardo Cunha!

Se a moda que essa gata 
quer lançar, pega, nós 
estamos lascados. A Arpa 
está demitindo seus 
trabalhadores, mas não faz 
a homologação dos 
contratos por que não está 
recolhendo os tributos 
devidos para pagamento 
de verbas rescisórias e 
direitos trabalhistas. Vai uma paulada pra ela aprender que 
direito é direito e deve ser respeitado.

D’ANGELO INCOPAR

CÂMARA FEDERAL: EDUARDO CUNHA E O 
PERIGOSO JOGO DE ATAQUE À DEMOCRACIA

OUTUBRO É MÊS DE PR.
ASSEMBLEIAS GARANTEM O PAGAMENTO
Outubro é mês de pagamento da Participação nos Resultados 

(PR). É necessário que em todas as empresas aconteçam 
assembleias para aprovarem o acordo, que é por empresa. Na 

maioria das empresas as assembleias já aconteceram e os 
acordos foram fechados. Se na sua empresa ainda 

não aconteceu, procure o sindicato.

Essa gata não cumpre os acordos que firma com o sindicato. 
Além disso, está atrasando o pagamento de verbas 
rescisórias para trabalhadores demitidos, deixando todo 
mundo na mão e sem grana. Quem sabe tomando uma boa 
paulada ela aprende que acordo é feito para ser cumprido e 
quem não cumpre perde a razão e toda credibilidade. A 
paulada também vai para que ela assuma suas 
responsabilidades e pague todos os valores devidos aos seus 
empregados.

GOLPISTA
Os trabalhadores 

brasileiros já estão se 
cansando. Toda hora que se 
liga a televisão em qualquer 
canal aberto, os telejornais 
parecem ser feitos pela mesma 
equipe, com a mesma pauta e o 
mesmo texto. E isso não é por 

que a Globo seja amiguinha da Record ou da 
Band. Não, mesmo!

O fato é que todos os grandes empresários da 
comunicação têm uma coisa com a qual 
concordam plenamente. Eles não querem o Partido 
dos Trabalhadores no poder por mais tempo. E, 
para isso, a pauta principal é destruir o partido e 
sangrar o governo até a última gota de sangue. 

Por que eles não querem? Poderia ser ódio de 
classe apenas. Mas é mais que isso. Eles sabem 
que no interior do governo e por parte de 
apoiadores, há uma discussão séria e um 
movimento crescente pedindo a democratização da 
comunicação no Brasil. Essa democratização pode 
fazer com apenas 6 famílias deixem de mandar em 
toda a comunicação no Brasil, como acontece hoje.

Democratizar a comunicação é fazer valer a 
Constituição Federal e não permitir a propriedade 
cruzada, que é uma mesma empresa ou família ser 
dona de canais de TV, emissoras de rádio e jornais 
impressos. 

Eles acham que isso é normal. Em poucos 
lugares do mundo a imprensa é tão concentrada 
quanto no Brasil.

Democratizar a comunicação é permitir que as 
culturas de todas as partes do Brasil tenham o 
direito de ser vistas em todos e quantos canais for 
possível. 

Mas os barões da mídia não querem saber de 
democratizar a comunicação. Pelo contrário, eles 
preferem patrocinar um golpe de estado a pensar 
nessa ideia. E jogam pesado contra o único partido 
que nesse país teve coragem de iniciar o debate 
sobre o assunto, ao mesmo tempo em que dá 
autonomia à população para discutir e debater, 
através da educação e das garantias democráticas.

Nossa mídia é golpista por que tem medo de 
que Lula venha candidato nas próximas eleições e 
mais uma vez faça com que as elite engulam outra 
vitória dos trabalhadores. A ordem é ficar esperto e 
não acreditar nessa mídia golpista e mentirosa.

E a nossa luta continua.



Em nossa última edição publicamos o 
calendário de recebimento do benefício do 
PIS de forma errada. Pedimos desculpas e 
publicamos nessa edição as datas corretas, 
tanto para recebimento na boca do caixa, 
como para depósito em conta corrente. O 
pagamento se dá de acordo com a data do 
aniversário. Têm direito ao benefício todos os 
que trabalharam de carteira assinada por 
pelo menos um mês no ano passado, 
recebendo até dois salários mínimos. Confira:

Todos os pagamentos do calendário do PIS 
2015 acontecem até 30 de junho de 2016.

CORREÇÃO NAS DATAS DE RECEBIMENTO DO PIS

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio 

Junho

22/07/2015

20/08/2015

17/09/2015

15/10/2015

19/11/2015

17/12/2015

14/07/2015

18/08/2015

15/09/2015

14/10/2015

17/11/2015

15/12/2015

14/01/2016

16/02/2016

17/03/2016

12/01/2016

11/02/2016

15/03/2016

Nascido em
Recebem a

partir de
Crédito 

em conta

Todas as segundas-feiras acontecem no Sintraconst 
reuniões de formação e de troca de experiências. Essas 
reuniões são um momento importante para o trabalhador se 
colocar a par de seus direitos e também ficar ciente da 
organização do sindicato em torno de vários assuntos. 

A formação é um importante alicerce do movimento 
sindical. É com ela que assumimos o compromisso de lutar 
por nossos direitos e é ela que nos dá os argumentos 
necessários para os debates. Entre os assuntos discutidos 
nas reuniões de segunda-feira, podemos citar debates 
importantes, como  saúde e segurança no trabalho, direitos 
trabalhistas e previdenciários, normas regulamentadoras e 
muito mais.

Não fique de fora desses momentos tão especiais. O 
Sintraconst/ES fornece passagens e lanche para todos os 
participantes.

SEGUNDA-FEIRA É DIA DE FORMAÇÃO NO SINTRACONST

No dia 24 de julho, no Rio de Janeiro, morreu aos 72 anos o escritor e 
guerreiro da comunicação sindical, Vito Gianotti. Vito esteve ao lado dos 
trabalhadores a vida inteira. A eles dedicou sua vida, seu trabalho e seus 
sonhos. Através do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC), no Rio de 
Janeiro, irradiava seus conhecimentos para todo o Brasil. 

Vito falava de uma comunicação feita pelos trabalhadores, para os 
trabalhadores. Uma comunicação que se faz entender, que alcança e 
ganha corações e mentes. 

A equipe de comunicação do Sintraconst/ES sempre participou dos cursos 
de comunicação do NPC. Já trouxemos Vito Gianotti aqui para nos trazer 
conhecimento. Bebemos da fonte da comunicação desse grande homem, 
desse bravo 
guerreiro. Vito 
Gianotti deixa 
saudades. Mas a sua 
luta continua em 
cada jornal sindical 
que é impresso com 
o compromisso de 
defesa da classe 
trabalhadora e de 
seus direitos. 

VITO GIANOTTI, 
PRESENTE!

MORRE UM GUERREIRO DA COMUNICAÇÃO SINDICAL



O Sintraconst/ES 
parabeniza a todos 
os pais nesse mês 
de agosto. Ser pai é 
doação, é 
dedicação, é 
aprender a amar 
cada vez mais a 
cada dia. 
Parabéns, pais, 
pelo seu dia!

DIA DOS

PAIS

Os sindicatos de trabalhadores da construção filiados à CUT 
preparam um dia nacional de paralisação em obras da 
Petrobras em todo o Brasil. Esse dia de greve será em defesa 
do emprego. A operação Lava Jato quer impedir as 
empreiteiras de assinarem contratos na Petrobras. Só que o 
trabalhador não tem culpa no cartório e não negocia propina. 
Queremos nossos empregos e vamos lutar por eles.

Em todo o Brasil os sindicatos que atuam na Petrobras, entre 
eles petroleiros metalúrgicos e outros estão se organizando 
para uma paralisação nacional. Essa é mais uma forma de 
organização que promete render bons frutos.

Pelo Sintraconst/ES,  o companheiro Virley  é o 
representante junto à rede nacional e esteve recentemente no 
Rio de Janeiro, onde foi tomada essa decisão.

EM DEFESA DO EMPREGO: GREVE NACIONAL
VAI PARAR A PETROBRAS POR UM DIA

O clima está quente no 25º Campeonato Operário 
da Construção de Futebol. As equipes se 
esforçam, levam suas torcidas e o campeonato 
pega fogo. A primeira fase do campeonato já está 
quase acabando, sendo a penúltima rodada nesse 
fim de semana próximo (08/08) e na semana que 
vem (15/08).  As equipes JE Jabu, Santa Paula, 
MGC, Tolentino e Hidro estão se destacando, mas 
todas ainda têm chance.
O negócio é se organizar e levar a torcida para 

acompanhar as partidas. Elas acontecem todo 
sábado, a partir das 9 horas, no estádio do SESI 
de Araçás. 
Participe!

25º CAMPEONATO OPERÁRIO DA CONSTRUÇÃO SEGUE QUENTE

Operários que 
trabalharam na Plamont 
nos meses de janeiro a 
dezembro de 2010 
devem ligar para o 
sindicato a fim de 
agendar o recebimento 
de multa devida pela 
empresa em relação 
aoatraso no pagamento 
da PR.  
Essa é uma ação que o 
sindicato ganhou na 
Justiça. Agendamento 
apenas pelo telefone. 
Ligue: 2125-4871

PLAMONT
PAGA MULTA
POR ATRASO

NA PR
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