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ASSEMBLEIA DECIDE POR RETOMADA DA
GREVE CONTRA INTRANSIGÊNCIA PATRONAL

Nº 166

Sinduscon emperra Campanha Salarial e insiste em atacar direitos da categoria. Assemblei decidiu por retomada da greve
Em assembleia realizada no dia 05 de agosto (Domingo último) os trabalhadores 

decidiram pela retomada da greve. Nossa greve estava suspensa após intermediação 
da Justiça do Trabalho, com determinação de que ainda fossem negociados pontos que 
não tinham acordo, como Participação nos Resultados, Contrato de Trabalho, Dias 
parados e a situação dos companheiros da Montagem Industrial. 

O fato é que o Sinduscon emperrou as negociações e quer «empurrar com a barriga» 
o debate necessário. No mês de julho o Sintraconst/ES nem publicou seu jornal 
informativo, esperando o mês todo por alguma definição, o que não ocorreu.

E enquanto o Sinduscon enrola, empresas estão se aproveitando e não garantem 
pontos como o reajuste salarial e demitem trabalhadores descontando os dias de greve 
e sem pagamento da PR.

Ainda estamos esperando o julgamento da Justiça do Trabalho sobre as negociações. Só que os trabalhadores se 
cansaram de ser enrolados. Por isso decidiram retomar a greve a partir do pagamento adiantamento.

Portanto, companheiros, encham as suas latas e se preparem. A greve voltará!

HORA DE ENCHER AS LATAS

99279-3654

NOVO

Melancia - Sec. de Comunicação

O d ia  10  de 
a g o s t o  s e r á 
marcado por uma 
m o b i l i z a ç ã o 
n a c i o n a l  e m 
d e f e s a  d o s 
d i r e i t o s  d o s 
trabalhadores e contra a entrega do patrimônio 
públ ico.  Sindicatos,  centra is  s indicais , 
movimentos sociais e as Frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo estão unindo forças para realizar 
uma grande manifestação nacional. O dia será de 
luta contra as medidas que prejudicam os 
trabalhadores, contra o desemprego, a recessão 
econômica e os ataques do governo Temer contra 
direitos trabalhistas. Também vamos dar um 
BASTA aos aumentos do gás, da gasolina e dos 
alimentos. Chega de Golpe! Chega de Temer!

O Sintraconst mais uma vez estará nas ruas e 
na luta!

10 DE AGOSTO É
DIA DO BASTA

ASSEMBLEIA GERAL
26 de Agosto - 8 horas 
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SINDICATO VAI ENTRAR NA JUSTIÇA
PARA GARANTIR HORAS EXTRAS

O Sintraconst/ES vai entrar na Justiça para garantir 
o pagamento de horas extras para os trabalhadores 
que estão exercendo jornadas de 7h às 17h sem 
acordo prévio. Há empresas impondo essa jornada, 
querendo justificar a folga dos sábados. Ora, se a obra 
não funciona no sábado não é culpa do empregado.

Nas empresas onde há o acordo firmado com o 
sindicato não há problema. O que não pode é mudar a 
jornada e impor uma hora a extra todos os dias sem qualquer 
acordo.

Assembleia decide pela retomada da greve



Carioca
Presidente do Sintraconst

Retirada de direitos
avançada....

SINDUSCON
Com intransigência e truculência, o 
Sinduscon vem buscando de todas as formas 
emperrar negociações na Campanha Salarial 
e insiste em arrancar direitos da categoria. 
Com isso, a gata mãe assanha as gatinhas, 
que já estão abusando na hora de cortar 
direitos antes do fechamento da campanha. A 
paulada no Sinduscon se repete, já que parece que a gatona não 
entende que não vamos aceitar a imposição de cortes de direitos.

CONSTRUTORA BAGGIO
A gata Baggio constrói um hospital em 
Vila Velha e não parece se importar 
com a saúde dos trabalhadores. 
Material de descarte hospitalar, que 
causa infecções, fica no meio do local 
de trabalho sem qualquer medida 
para evitar contaminações ou contato. 
Empreiteiras na obra não estão 
pagando cartão alimentação, plano de saúde e nem horas 
extras. Além disso, há desvio de função e o piso salarial de 
eletricista está sendo pagao  no valor de R$ 1.300,00 com a 
alegação de que usam a CCT do Sindimetal/ES. E o sindicato 
recebeu reclamações de que as instalações do alojamento 
são inadequadas, além de os alojados não receberem cartão 
alimentação para jantar e café da manhã, sendo obrigados a 
fazer isso no canteiro de obras. 
A paulada é para que a construtora e as empreiteiras que ela 
contrata saibam que estamos de olho e vamos cobrar a 
regularização de todos os pontos apontados como 
reclamação dos trabalhadores.

COMITÊ OPERÁRIO DA CONSTRUÇÃO

Chegando o momento de mais uma 
eleição, o Comitê Operário da 
Construção tem se reunido e 
deba t ido .  Todos  os  nossos 
problemas, tanto no trabalho, 
quanto na nossa organização 
sindical e na vida de todos os brasileiros, são consequência da 
política nacional imposta por um golpe contra a democracia.
Quando o povo elegeu a Dilma, ele elegeu um programa de 
governo. E mostrou que não queria o outro programa, que apontava 
para recessão, arrocho salarial, desemprego e ataques a direitos 
trabalhistas. O que vemos hoje, no Brasil, é que o programa de 
governo que perdeu a eleição, é que está sendo imposto ao povo. 
Para conseguir isso, foi preciso de um golpe contra a democracia. E 
deputados federais e senadores respaldaram o ataque à 
democracia brasileira, votando pelo impeachment da presidenta 
Dilma, mesmo sabendo que ela não cometeu nenhum crime de 
responsabilidade.
Deputados e senadores também aprovaram a reforma trabalhista, 
que corta direitos e ataca a representação sindical. Um senador 
capixaba foi o relator dessa reforma e não ouviu nada do que a 
classe trabalhadora quis dizer. São traidores, canalhas e não 
merecem representar nosso povo.
A resposta deve vir agora, na eleição. Teremos uma eleição que será 
feita em um tempo muito curto. Mas é tempo de ver quem tem culpa 
no golpe e não votar. E é tempo de ver quem se mantém e se 
manteve ao lado da democracia e votar. Não vamos reeleger quem 
nos impôs o desemprego e o corte de direitos.

A HORA DE VOTAR É A CHANCE DE
EXPULSAR QUEM VOTA CONTRA VOCÊ

QUEREMOS A REVOGAÇÃO DE TODAS AS MALDADES DE TEMER

Antônio Carlos Paixão (Melancia) 

Este é o ultimo Editorial deste 
manda to ,  com o  Car ioca 
Presidente do Sintraconst. 
Foram onze anos e uma grande 
transformação da sociedade . 
Vivemos a fartura de empregos 
e conquistas durante um bom 
período nas eras Lula Dilma, a 
era do PT. Ampliamos nossos 
D i r e i t o s  e  a  P R ,  C a r t ã o 

Alimentação e Plano de saúde hoje  fazem parte 
da vida  dos trabalhadores da Construção Civil e 
Montagem. 

Porém, vivemos a era da transformação, vimos 
trabalhador enganado fazendo campanha para a 
direita e seus puxa sacos. Vimos empresários, 
como o da Dacaza, mandando os trabalhadores 
fazer greve para tirar a Presidenta Dilma. E como 
consequência, hoje vemos os patrões mostrando 
o porquê de tirar o Partido dos Trabalhadores, o PT 
atrapalhava o patrão que não concordava que o 
peão melhorasse de vida. Deram o golpe agora 
estão babando em cima de ,ossos direitos; tiraram 
o PT e colocaram seus representantes, 
empresários, bancada da bala, da bíblia e do boi, 
todos contra nós, vendem o Brasil e acabam com 
nossos d i re i tos,  enfraqueceram nossos 
Sindicatos. Ficou fácil. Prenderam o Homem que 
tirou o Brasil da fome, Fome Zero e hoje com 
desemprego e baixos salários a fome está 
voltando, rondando nossas casas e do nosso povo 
desempregado. 

Este ano  vamos dar a volta por cima, não 
podemos repetir 2014 onde votamos na Dilma 
para nos proteger  e em um Congresso 
comprometido a acabar com a gente . Vamos tirar 
nosso Herói da cadeia e colocá-lo de novo na 
presidência ou ouvir o que ele quer que a gente 
faça . Vamos buscar nossos direitos, nossos 
empregos e conquistas, essa é a missão de cada 
um.

Muito obrigado meu povo, pelo carinho, pelo 
respeito e por tanta oportunidade, desculpem os 
vacilos. E nossa Luta continua !  
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