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13º SALÁRIO E FÉRIAS ESTÃO COM OS
DIAS CONTADOS APÓS O GOLPE

Com a consolidação do golpe de estado contra a 
democracia basileira os trabalhadores do Brasil serão as 
grandes vítimas. As propostas do golpista Michel Temer 
para o mundo do trabalho são terríveis. Isso por que ele 
tem que responder aos empresários que patrocinaram o 
golpe junto com ele e Eduardo Cunha. 

O primeiro golpe será uma reforma trabalhista que 
quer a extinção do 13º salário e das férias. Esse direito 
garantido na CLT vai deixar de existir para atender à 
vontade dos patrões e deixar o presidente golpista bem 
na fita com o empresariado.

Da mesma forma haverá uma investida contra as 
férias remuneradas, cujo direito é um mês a cada ano 
trabalhado. O que os golpistas querem é que esses 
direitos sejam negociados nos acordos coletivos. Só que 
não dizem que antes querem destruir os sindicatos e 
impor uma política de arrocho salarial e desemprego, 
que faz com que todos os direitos sejam levados para 
mesa de negociação. Assim, o que é lei pode ser 
negociado como moeda de troca para a garantia de 
empregos. O nome disso é CHANTAGEM.

O Brasil ainda espera, em nome da democracia, que o golpe não vingue. Porém, na última etapa, quando 59 senadores 
votaram a favor do golpe e apenas 21 votaram contra, o que se viu foi a insistência em aprovar o impeachment e buscar 
revestir de legitimidade um processo de golpe de estado. 

Mas, lembre-se companheiro: esse golpe não é contra a Dilma e o PT, apenas. Ele é contra a democracia, contra o 
trabalhador, contra o futuro de seus filhos, contra você.

TERCEIRIZAÇÃO DESENFREADA: O FIM
DA PONTE PARA O FUTURO DE TEMER

Outra encomenda dos empresários e que deve vir com o pacote de maldades dos 
golpistas é a terceirização desenfreada. Projetos de lei nesse sentido já foram 
barrados no congresso e o senado ainda discute um deles. O problema agora é que a 
fatura com o empresariado tem que ser paga depois do golpe. E senadores e 
deputados que aderiram ao golpe têm que honrar o compromisso com empresários e 
patrões.

Com a terceirização desenfreada estará praticamente extinta a Carteira de Trabalho 
e todos os trabalhadores terão que trabalhar como «pessoa jurídica». Ou seja, para 
você trabalhar na construção civil, como auxiliar ou oficial pleno, você terá que 
constituir uma firma e ser terceirizado.

A terceirização implica em precarização das condições de trabalho, mais 
adoecimentos, mais mortes, salários menores e menos direitos. Essa é mais uma 
maldade da ponte para o futuro que os golpistas estão construindo.

SE LIGA. O GOLPE NÃO É CONTRA A DILMA OU CONTRA O PT. O GOLPE É CONTRA VOCÊ!
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ABONO DO PIS 2016/2017 JÁ ESTÁ SENDO PAGO

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO E
FEVEREIRO
MARÇO E
ABRIL
MAIO E
JUNHO

28/07/2016
18/08/2016
15/09/2016
14/10/2016
21/11/2016
15/12/2016

26/07/2016
16/08/2016
13/09/2016
11/10/2016
17/11/2016
13/12/2016

Calendário Abono Salarial PIS 2016/2017

Nascidos em Recebem a partir de Crédito em conta

19/01/2017

16/02/2017

16/03/2017

17/01/2017

14/02/2017

14/03/2017

Começou no mês passado o pagamento do abono do PIS 2016/2017. Este ano tem a 
novidade que o valor do abono é associado ao número de meses trabalhados no 
exercício anterior. Até o ano passado, quem trabalhasse 30 dias de carteira assinada no 
ano anterior teria direito a um salário mínimo de abono.
Com nova regra, quem trabalhou um mês no ano-base 2015 receberá 1/12 do salário-
mínimo. Quem trabalhou 2 meses receberá 2/12, e assim por diante. Só receberá o valor 
total quem trabalhou o ano-base 2015 completo.Quem recebeu, em média, até dois 
salários-mínimos mensais, com carteira assinada e exerceu atividade remunerada 
durante, pelo menos, 30 dias em 2015, terá direito ao abono proporcionalmente ao 
tempo trabalhado no ano. Confira a tabela e as datas de pagamento:

Os cenários que se 
apresentam para os 
t r a b a l h a d o r e s  n o 
próximo período não são 
nada animadores, com a 
p e r s p e c t i v a  d e 
consolidação do golpe 
de estado no Brasil.

P a r a  a t e n d e r  o s 
interesses daqueles que 
patrocinaram o golpe, o 
golpista Michel Temer 

está elaborando um pacote de maldades como 
há muito tempo não se via. Os ataques a 
direitos dos trabalhadores são o carro chefe das 
propostas que são feitas para alegrar patrões 
de todas as áreas. Empresários e governos 
estão rindo à tôa com o festival de cassação de 
direitos que está rolando.

O resultado de tudo isso já é esperado. A 
intenção é rasgar a Constituição Federal e a 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
Querem que o negociado se sobreponha ao 
legislado. Só que querem que essa negociação 
se dê com o movimento sindical acuado e 
enfraquecido. 

Direitos históricos estão sendo jogados na lata 
de lixo na esteira do golpe. Décimo terceiro 
salários, férias, carteira assinada, entre outros 
estão na berlinda. E ainda querem que o 
trabalhador se aposente só depois dos 70 anos 
de idade. Da mesma forma, servidores públicos 
estão sendo ameaçados de terem salários 
congelados e direitos cortados. 

O Brasil pós golpe guarda ainda surpresas 
desagradáveis para a sociedade. O corte 
anunciado de investimentos nas áreas sociais 
mostra como serão tratadas a saúde e a 
educação no país. A privatização das empresas 
públicas vai repetir escândalos da era FHC e 
dilapidar o patrimônio nacional. Com a venda 
do pré-sal a preço de banana, bilhões de reais 
deixarão de ser investidos na saúde e na 
educação, como aprovou o governo Dilma. 

Este jornal fala do golpe com uma sombra de 
apreensão. Mas continuamos a acreditar na 
força da união do trabalhador e da trabalhadora 
do Brasil, que vão enfrentar mais esse período 
de turbulência e de ataques variados. 
Estaremos na resistência. E não vamos deixar 
que os trabalhadores esqueçam quem são os 
golpistas de hoje. A história vai cobrar caro 
desses oportunistas.

E a nossa luta continua, agora mais que 
nunca!

A Duto agora também trabalha com censura. Não 
sabemos o que a gata tem contra o nosso jornal, mas 
um de seus técnicos de segurança recolheu jornais do 
sindicato em um de seus canteiros, impedindo que 
eles chegassem aos trabalhadores. Censura? Ou 
medo de aparecer mal na foto? Vai uma paulada para 
aprender a respeitar a comunicação dos 
trabalhadores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Obras da PM de Viana mostra condições 
análogas às de escravidão. Obra nos fundos 
da prefeitura e ao lado do Ministério Público 
mostra trabalhadores sem condições de 
segurança no trabalho, sem café da manhã, sem espaço de 
vivência. Faltam condições dignas de trabalho e quem deveria 
fiscalizar isso, na verdade não está nem aí

MAZZINI GOMES
A gata cortou dias de trabalho de um companheiro que estava participando da 
Comissão de Negociação da Campanha Salarial. Isso é má fé e perseguição, já que 
essa participação é garantida na CCT. Paulada nela, para aprender a respeitar 
trabalhadores que lutam por melhorias coletivas. 

ÁLAMO ENGENHARIA
Essa gata está mandando trabalhadores embora em área da Vale e querendo que 
eles cumpram aviso. Isso nem existe mais e a gata da montagem sabe muito bem 
disso. E é bom que a Vale também saiba que direitos estão sendo desrespeitados 
dentro de seus canteiros. E tome paulada, que trabalhador não é bobo.

DUTO ENGENHARIA



EDUCAÇÃO E SAÚDE NA MIRA DO
GOLPE. FIM DOS INVESTIMENTOS

TORNEIOS DE
FUTEBOL AGITAM

MUNICÍPIOS

Apoiadores do golpe que 
foram para as ruas de verde e 
amarelo gritar por educação e 
saúde não esperava por essa. 
Ou esperavam, já que os 
ataques são contra os mais 
pobres do país.

Os golpistas estudam formas 
de atacar brutalmente a saúde 
e a educação. A primeira forma 
foi aprovar a não ampliação de 
gastos em políticas sociais 
para o próximo orçamento, o 
que afeta diretamente as duas 
áreas.

Outra frente de ataque é o 
desmantelamento do Sistema Único de Saúde, com políticas 
de sucateamento e supressão de atendimento, como se deu 
com o programa Mais Médicos. Os golpistas querem ainda 
enganar a população com a proposta de adoção de planos de 
saúde ditos «populares». Ora, esses planos são caros, são 
privados, e só cobrem atendimento ambulatorial e de exames 
de rotina, sem qualquer cobertura para exames ou 
procedimentos mais sofisticados, como por exemplo, uma 
tomografia computadorizada. Para essas demandas, os 

cidadãos terão que 
recorrer ao SUS, o que 
pode não acontecer 
depois depois que ele for 
completamente 
sucateado.

Na educação, o ataque 
se dá a programas 
anteriores, como o 
Pronatec e programas de 
financiamento, como o 
FIES, Prouni, Ciências 
sem fronteiras, entre 
outros. A ideia é acabar 
com essa ideia de que 
filho de pobre pode fazer 

faculdade ou mesmo estudar no exterior.
Uma outra proposta é privatizar as universidades 

federais, que são acusadas de ser elitistas. Ora, uma das 
formas de combater a elitização das universidades seria, 
então, elitizá-las ainda mais?

Duros ataques virão a esses setores com a 
consolidação do golpe de estado. Fortes retrocessos 
podem comprometer por anos o futuro do Brasil nessas 
áreas tão importantes para a nação.

O Sintraconst/ES realiza este ano 
alguns torneios de futebol de campo. 
Oprimeiro acontecerá no dia 17 de 
setembro, em Cariacica, em local a 
confirmar. O outro será no município da 
Serra, no dia 24 de setembro, no estádio 
da Escelsa, em Jardim Limoeiro, Rodovia 
101.

Outros torneios estão previstos para 
até o final do ano, ainda em Vila Velha e 
Vitória. Para esses dois, as inscrições 
estão abertas, enquanto que para os 
primeiros já não há mais vagas.

Esses torneios acontecerão em 
substituição ao Campeonato Operário da 
C o n s t r u ç ã o ,  q u e  e s s e  a n o  n ã o 
acontecerá.

notasnotas
Cartão Alimentação
o cartão alimentação, no valor de R$ 382,00 é um direito para todo 
trabalhador que se acidentar e ficar ate três meses fora do trabalho. O cartão 
também é um direito para os trabalhadores que recebem cesta alimentação

Dia de greve não será descontado
Há empresas que descontaram o dia de greve do dia 6 de junho. O fato é que 
houve um acordo com a Justiça do Trabalho de que o dia será compensado, 
de acordo com o número de horas paradas. Houve locais que só pararam 
meio dia. A empresa que descontou terá de devolver no próximo contra 
cheque.

Curso para Oficial pleno
As empresas devem oferecer curso para qualificação de Oficial Pleno para o 
trabalhador. Caso ele complete dois anos de trabalho e não for oferecido 
nenhum curso, ele automaticamente será enviado para a classificação de Oficial 
Pleno.

Esse benefício não existe mais, pois foi assimilado pela alimentação. A partir de 
julho, todo trabalhador que recebe alimentação pronta na obra vai receber 
também um cartão no valor de R$ 96,00. Em setembro, com o fechamento final 
da CCT, passaremos a calcular a diferença a ser incorporada ao cartão.

Assiduidade

O reajuste de 6% retroativo a 1º maio e de 3,91% a partir de 1º de novembro é 
válido para todos os trabalhadores da montagem cuja função conste na lista de 
classificação. O reajuste diferenciado, de R$ 210 em maio e R$ 136,85 em 
novembro é para aqueles trabalhadores que ganham acima de R$ 3.001,00 e 
cujas funções não constem da tabela de classificação profissional.

Reajuste na Montagem



EMPRESÁRIOS QUEREM JORNADA SEMANA
DE 80 HORAS. E O GOLPE APOIA...

Em conversa descontraída 
com o presidente da Confederação 
Nacional da Indústria, o golpista 
Michel Temer ouviu sorrindo a 
proposta de ampliação da jornada 
de trabalho para 80 horas 
semanais.

Isso mesmo! Querem 
reintroduzir a escravidão no Brasil! 
Uma jornada de trabalho de 80 
horas significa 12 horas por dia de 
trabalho, sem direito a duas horas 
para almoço, como se tem hoje. 
Significa ainda o trabalhador não 
ter direito a nenhum tempo para qualificação profissional, 
para estudar ou para conviver com a família. Significa 
também que ele não terá mais direito ao lazer e à 
convivência social.

A jornada de 80 horas semanais remonta aos tempos 
da escravidão ou do início da revolução industrial, onde os 
trabalhadores que não tinham direito a nada trabalhavam 
em jornadas massacrantes, inclusive com filhos menores 

GOLPISTAS QUEREM
APOSENTADORIA AOS 70

É GOLPE. OS BRASILEIROS NÃO APROVARAM ESSE PROJETO NAS URNAS!

também trabalhando por salários 
miseráveis. 

O retrocesso que se quer para o 
Brasil com essa medida é de cerca de 
80 anos. Com ela, tanto a Constituição 
Federal, quanto a Carteira de Trabalho 
estarão sendo rasgadas.

Mas a Constituição já precisou ser 
rasgada quando se consolida um golpe 
com a deposição de uma presidenta da 
república que não cometeu crime de 
responsabilidade. 

A foto ao lado mostra o investimento 
da Federação das Indústrias de São 

Paulo nos protestos contra a presidenta Dilma. A Fiesp dizia 
que os empresários brasileiros pagavam o pato da crise no 
Brasil. Mas era mentira. Os empresários ganharam muito nos 
governos do PT. O que eles sempre quiseram é colocar o 
trabalhador para pagar o pato. E discutir aumento de jornada 
de trabalho com um congresso insensível é mandar a conta 
do pato. E, mais uma vez sob o domínio da direita golpista, é 
o trabalhador quem vai pagar o pat.

Como mais uma prova de que 
o golpe na democracia 
brasileira é contra o trabalhador, 
o golpista Michel Temer tem 
trabalhado na surdina uma 
reforma previdenciária que quer 
a idade mínima 70 anos para 
aposentadoria.

Isso é o mesmo que condenar 
o trabalhador a não ter direito a 
se aposentar, ou seja, trabalhar 
até a morte sem direito a um 
justo descanso. 

Além disso, também é 
intenção dos golpistas igualar a 
idade para aposentadoria entre 
homens e mulheres. Temer e 
seu bando já mostraram o 
desprezo que têm pela 
mulheres desde o início, 
quando a formação dos 
ministérios não tinham nenhuma representante mulher. Agora despreza ainda 
mais aspectos como a dupla jornada de trabalho da mulher e sua necessidade de 
se aposentar com menos idade que os homens.

impor uma aposentadoria aos 70 anos também significa condenar a fome e a 
miséria trabalhadores que usam a força dos braços em suas funções. Onde 
estará a força aos 70 anos? E trabalhadores que precisam de boa visão, de boa 
audição? Também estarão fora do mercado de trabalho e sem direito a se 
aposentar. 

Esse tipo de proposta mostra total insensibilidade com a velhice e condena 
cidadãos e cidadãs brasileiros(as) à miséria, ao abandono, à morte.

O golpe contra a democracia no Brasil também é contra velhice.

FUNDO DO POÇO?
O Brasil é um país muito rico. O que se 

quer com mais um golpe de estado no 
país é lançar mão de grande parte 
dessas riquezas para colocá-la nas 
mãos de poucos. É a velha política das 
elites brasileiras, de concentração das 
riquezas. Mas, também, o que se 
combate agora é o acesso de uma 
grande maioria a um pouco dessas 
riquezas, a um pouco de dignidade.

Nós temos no Brasil uma elite que não 
se conforma com pobre andando de 
carro próprio, de avião ou tendo acesso 
a universidade ou educação técnica de 
qualidade. Tem gente no Brasil ainda que 
não aceita o fato de empregada 
doméstica ter direitos trabalhistas.

Mas o povo brasileiro é guerreiro e de 
luta. Por mais que nossas elites queiram 
nos colocar no fundo do poço, ainda 
temos condições de criar resistências e 
de organizar a população, seja na luta 
por justiça, seja na luta por democracia. 
E, nas adversidades, no unimos ainda 
mais.

Quando as maldades golpistas 
vierem à tona, quando a mídia golpista e 
mentirosa não conseguir mais escondê-
las, as ruas bradarão de novo por justiça 
e por direitos. 

O fundo do poço espera os golpistas, 
os lacaios do capital, a escória da 
humanidade, aqueles que não dão valor 
à vida humana, que matam pobres, 
crianças e velhos. O fundo do poço os 
espera. 
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