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O ano de 2016 deixa um saldo muito negativo 
para os trabalhadores brasileiros. Após uma 
intensa campanha de ódio e de desinformação, 
patrocinada pelas emissoras de televisão e pela 
direita mais conservadora de nosso país, 
sofremos um golpe contra a democracia. Sem 
haver cometido qualquer crime de 
responsabilidade, a presidenta Dilma foi deposta 
de seu cargo. Em seu lugar, entrou um golpista, 
que formou um ministério de larápios conhecidos 
pela justiça e que se lançou contra direitos 
históricos da classe trabalhadora.

Em nenhuma eleição o povo votaria em um 
programa de governo, cuja intenção fosse acabar 
com o direito à aposentadoria, terceirizar 
atividades fim em todos os setores da economia, 
congelar gastos em saúde e educação por vinte 
anos e manter as mordomias de deputados e 
juízes, além de continuar a pagar mais de 50% 
da produção nacional a banqueiros e a quem não 
trabalha e só vive de juros.

Por isso foi dado o golpe de estado. 
E os empresários, que apoiaram o golpe, cobraram logo a fatura. O ilegítimo presidente Temer obedeceu cegamente 

e preparou um pacote de maldades que vai atingir em cheio a economia e intensificar a crise econômica. E quem vai 
pagar pela crise é o trabalhador. Paga com desemprego, com arrocho salarial, com perda de direitos, com fome e morte. 

2017 nos espera com muita luta para defender nossos direitos. Na construção civil e montagem o desemprego 
assola. Esse ano o sindicato abriu mão de muitas coisas para se adaptar à crise. Não fizemos nem a nossa tradicional 
Festa da Categoria. 

Mas somos de luta e estamos na luta. Em 2017 continuaremos na resistência ao golpe e na luta pela democracia em 
nosso país.

UMA DAS CAMPANHAS SALARIAIS MAIS LONGAS DA HISTÓRIA
Em 2016 tivemos uma campanha salarial duríssima. Os patrões 

endureceram o jogo e queriam a qualquer custo reduzir direitos e impor perdas 
salariais. 

Essa foi uma das mais longas e desgastantes campanhas salariais dos 
últimos anos. Só saímos vitoriosos dela por que mais uma vez a categoria 
mostrou sua disposição de luta e fomos à greve, ocupando as ruas da cidade e 
mostrando para a sociedade a nossa disposição de lutar por nossos direitos.

Mas precisamos continuar firmes em nossos propósitos de manutenção de 
nossas conquistas. O cenário nacional aponta para retrocessos em todos os 
setores, com cortes de direitos e ataques aos trabalhadores. Nossa resistência 
vai escreve a nossa história. Sindicato de luta não foge aos desafios e, em 
fevereiro, já estaremos chamando para nova campanha salarial. Aguardem.



2016: UM ANO RUIM...
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A gata Estacon não paga salários e 
nem adiantamento em dia para seus 
empregados. A obra no porto de 
Vitória, de responsabilidade da 
Codesa, conta com uma valente greve 
dos trabalhadores, que só vai acabar 
quando os pagamentos forem 
regularizados. E que tomem paulada 
de fim de ano para aprenderem a 
cumprir com suas obrigações.

ESTACON E CODESA

Êta ano. Parece até mentira, 
quem sabe uma novela, onde 
o herói sempre vence, desde 
que não seja apenas um 
trabalhador. Este pode até 
participar, se houver vagas e 
para vestir macacão ou 
un i fo rmes  de  babá  ou  
doméstica, e geralmente é o 
puxa saco do vilão. Para 
vencer nunca, que merda! É a 

vida real. Caçaram o Governo eleito em nome da 
caça aos corruptos e deram para uma quadrilha. É 
só observar com mais cuidado, eles podem até não 
ser presos, são amigos das ”autoridades”. Seus 
crimes quase não saem nos noticiários, são donos 
ou amigos, dos donos de rádios, jornais e TV.

Em nome da defesa e da moral, hehehehehe, 
(segundo os coxinhas e demais otários ou safados 
corruptos) eles fazem o que querem, acabam com 
os direitos dos trabalhadores, com a educação (até 
aquele tal artista que faz filmes gays, Alexandre 
Frota, e ainda chama Jean Willys de viadinho) é 
conselheiro deste governo na educação. Pobre de 
quem aprender com eles. 

Nossos postos de trabalho sumiram, as 
construtoras quebradas. E olha que há pouco tempo 
atrás as construtoras brasileiras eram de ponta no 
mundo; creio que mexeram com interesses dos EUA 
e seus aliados, que refazem os países depois que 
eles destroem com suas guerras. É só ver a 
Odebrecht, o que tinha e ainda tem no exterior. 
Curiosamente, estão acabando com direitos dos 
trabalhadores até no Judiciário, que não foi feito 
para Legislar, e privatizando estatais com aval do 
Legislativo. É, não temos a menor noção do que 
será a partir de 2017, vamos torcer para o povo 
acordar e deixar de dormir com os olhos dos outros .

Quem tem fé, apele para ela, sua fé. Façam suas 
orações e peçam ajuda para nossos irmãos, 
principalmente aqueles que estão desempregados 
e depois de muito tempo, passarão um fim de ano 
até com fome. Puts, parece mentira! Quem não tem 
crie, porém, além da fé, temos que ter atitudes, não 
a de culpar os meninos que ocupam escolas, estes 
viraram os heróis da resistência, não fosse por eles, 
os golpistas, já teriam feito muito mais maldades.
Que Deus nos abençoe e nos traga um bom 2017 ! 
Amém !
Sintraconst. Sempre na Luta !

OBRAS DE
GUARAPARI
PAULADA 2016

As gatas que servem à Prefeitura 
Municipal de Aracruz deitam e 
rolam em cima dos direitos dos 
trabalhadores. Há falta de CTPS 
assinada, descumprimento da 
CCT, não pagam rescisão, faltam 
uniformes e EPI, flata segurança, 
há casos de alojamento dentro 
da obra e elas ainda dão calote 
nos trabalhadores, junto com a 
prefeitura, o que é mais absurdo ainda. Fazem parte dessa turma 
empreiteiras como a Eletromar, Ecopavi, Brunett e Galpotec, entre outras. 
O Sintraconst/ES já fez denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho 
de Colatina e aguarda decisão.  A paulada coletiva é pra ver se essas 
gatas e a Prefeitura tomam juízo antes de uma greve geral na região.

PREFEITURA DE ARACRUZ E EMPREITEIRAS

Trabalhadores sofrem com direitos desrespeitados em Aracruz

GATAS DE GUARAPARI
Elas apareceram por último, só no fim do ano, mas 
chegaram para abalar. As gatas de Guarapari, de 
forma geral, fizeram por merecer o troféu «Paulada do 
Ano» de 2016. O conjunto da obra de todas elas é 
muito ruim. Obras imundas, insegurança, falta de 
respeito à dignidade do trabalhador. Que elas passem 
o natal com um belo galo na cabeça, provocado pela 
imensa paulada que estão levando. Que vergonhoso 
o exemplo dado pelas gatas irresponsáveis de 
Guarapari!

RESPOSTA JOGO DOS 7 ERROS
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No jornal passado mostramos a foto com 7 erros da 
Versática em obra citada no Pau na Gata em 
Guarapari. Lembrando que atribuímos uma paulada 
para a Crescente, de Nova Guarapari, que na 
verdade era da Versática. A Crescente merece 
paulada por atrasar constantemente o pagamento 
de salários e cesta alimentação.
Aqui está o resultado do jogo dos 7 erros:
1 e 2) Trabalhador em altura sem EPI
3) Trabalhador em altura sem EPI
4) Andaime sem isolamento
5) Edifício ao lado da obra sem proteção (isolamento)
6) Carretilha de bobina para elevar o trabalhador
7) Andaime sem guarda corpo e sem rodapé
Quem procurar direito, vai encontrar mais de 7



JORNAIS DO SINTRACONST DENUNCIARAM O GOLPE
Desde o início da farsa do julgamento de impeachment da 

Presidenta Dilma os jornais do Sintraconst denunciaram o golpe 
para os trabalhadores. Não tivemos medo em nenhum momento, da 
campanha maldita que a grande mídia fazia contra aqueles que 
defendiam a presidenta. Não tivemos medo das ruas cheias de 
pessoa enganadas que pediam o fim do governo. Não tivemos 
medo de panelas caríssimas sendo batidas em apartamentos de 
luxo. 

E continuamos a denunciar: o governo ilegítimo de Michel Temer 
só existe para atacar direitos dos trabalhadores e enriquecer ainda 
mais os que já são ricos no Brasil.

APÓS O GOLPE, COMEÇAM ATAQUES A DIREITOS
Após o golpe contra a democracia no Brasil, o jornal do Sintraconst 

começou a alertar os trabalhadores para os ataques a direitos que 
estariam por vir. Michel Temer anunciou congelamento de gastos em 
saúde e educação, aposentadorias aos 65 ou 70 anos, terceirização 
desenfreada, enfim, o retorno da escravidão no Brasil.

Os tempos são difíceis e exigem da classe trabalhadora brasileira 
muita luta e organização para não ver seus direitos irem para o ralo. 
Os empresários brasileiros encontraram no governo golpista a 
realização de seus sonhos e querem impor perdas em maior número 
possível para a classe trabalhadora. Portanto, é grande a luta que 
vem por aí.



Saúde:                  931
Comissão:            990
Financeiro:           957
Jurídico:             2.124
Advogados:       3.009
Diretores:           2.860
Homologação:   6.092

SINDICATO EM MOVIMENTO: MAIS
DE 16 MIL ATENDIMENTOS EM 2016
Ao mesmo tempo em que desenvolve ações cotidianas, 

como a campanha salarial, a participação em lutas da CUT, 
da Conticom/CUT e da ICM, entre outras, o Sintraconst/ES 
mantém o atendimento a seus associados na sua sede e 
sub-sedes.  São muitos atendimentos voltados para a 
resolução de problemas, para a cobrança de direitos, para 
o pagamento de benefícios conquistados na Justiça, em 
homologações e muito mais.

Além dos atendimentos aqui listados, há os trabalhos de 
secretarias, como a Imprensa e a Formação, que se 
dedicam a atualizar os trabalhadores das mais diversas 
formas.

E, para além disso tudo, há o trabalho de cada diretor e 
diretora que busca representar com honradez o nosso 
sindicato nos mais variados espaços de atuação. 

Com todo esse trabalho, o Sintracont/ES se firma cada 
vez mais como um dos maiores sindicatos dos Espírito 
Santo e referência nacional e internacional de organização 
e de estrutura sindical dinâmica e moderna.

IMUNDÍCIE E DESCASO MARCAM OBRAS EM GUARAPARI
O Sintracnst/ES teve uma surpresa esse ano ao visitar 

obras no município de Guarapari. Parece que a regra lá ó 
colocar o operário para trabalhar em meio a entulhos, fios 
soltos e todo tipo de lixo. O descaso é completo. Na 
verdade, falta compromisso com a dignidade dos 
trabalhadores, que não são obrigados a trabalhar em 
condições tão precárias.

O troféu Pau na Gata deste ano comtempa a grande 
maioria de empreiteiras do município, como Ideali, Anda 
Construtora, Moreira Empreendientos Imobiliários, Tela 
Vive, entre outras. As fotos ao lado não nos deixam 
mentir. O trabalhador não é respeitado quando não tem 
refeitório e nem sanitários decentes, e quando não tem 
um ambiente de trabalho adequado. O fato de ser uma 
obra não quer dizer que tenha que ser na imundície. Além 
disso, há casos de desvio de função e outras formas de 
desrespeito.

O Sintraconst/ES está preparando denúncias formais 
contra todas essas formas de desrespeito. Vamos lutar 
para mudar essa situação.

Feliz 2017Feliz 2017
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