
O ano de 2019 se aproxima com previsões de que os trabalhadores 
deverão se empenhar muito em estar unidos e dispostos a lutar para 
não verem seus direitos duramente conquistados irem para o ralo. 

Os sindicatos vão enfrentar campanhas salariais duríssimas, com 
patrões trazendo pautas de cortes de direitos e reajustes salariais 
baixíssimos. 

Além da intensificação dos efeitos da reforma trabalhista, há 
também agora o fator «Bolsonaro». O presidente eleito não se cansa 
de falar sobre sua «pena» do patrões e de que o trabalhador tem que 
optar entre emprego ou direitos. E ele fala isso como se não fosse 
obrigação de seu governo adotar uma política econômica que gere 
crescimento e empregos. 

Sabemos que a oferta de emprego não depende de cortar direitos. E 
sim de uma política que alavanque a economia e faça com que a 
produção aumente juntamente com o consumo interno e as 
exportações. Falar apenas em cortar direitos é assumir que não há projeto para gerar empregos no país.

Vamos nos preparar, pois a partir de janeiro começamos a organizar nossa campanha salarial.  Neste jornal também 
apresentamos um balanço das atividades do ano de 2018. Confira.
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Mais que nunca os trabalhadores deverão estar unidos na defesa de seus direitos, que estão seriamente
ameaçados. As campanhas salariais prometem ser duras e com ataques a direitos históricos

À UNIÃO NA LUTA POR DIREITOS

99279-3654
NOVO

DIRETOR DO SINTRACONST É ELEITO
PARA COORDENAÇÃO DE SETOR DA ICM

De 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, aconteceu em 
Santo Domingo, na República Dominicana,  a 4ª Conferência 
Internacional da ICM (Internacional dos Trabalhadores da 
Construção e Madeira). O presidente do Sintraconst, Virley, e o 
companheiro Carioca, Secretário Geral, participaram da 
Conferência. Lá, o companheiro Carioca foi eleito Coordenador da 
organização para o setor América Latina e Caribe.
Esse reconhecimento é fruto de uma grande dedicação por parte de 
toda a diretoria do Sintraconst à organização internacional do ramo 
de atividade. 
O companheiro Carioca, a partir de agora, vai acompanhar os 
avanços e retrocessos nas relações trabalhistas do ramo em mais 
de 20 países. Essa atuação enriquece o conhecimento sobre o 
ramos, fortalece a luta internacionalista e ainda coloca o Sintraconst 
como um grande representante dos trabalhaadores capixabas, 
agora em todo o continente. Participante da 4ª Conferência Internacional da ICM
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2019 PROMETE SER UM
ANO DE MUITAS LUTAS! E O TROFÉU PAU NA GATA DE

2018 VAI PARA:

FERIADOS NA BASE
Confira os
feriados que
 acontecem
no mês 
e DEZEMBRO
na base do 
Sintraconst/ES São Benedito

08 Sábado N. Sra. Conceição Castelo, Conceição do Castelo,
Guarapari, Linhares, Piúma, 
Serra e Viana.

25 3ª feira Natal TODOS

26 4ª feira Dia do Serrano  Serra

27 5ª feira São Mateus

FAKE NEWS

As chamadas «Fake News», que as notícias 
mentirosas, que tomaram conta das redes 
sociais, patrocinadas por políticos e grandes 
empresas. A principal função dessa mentira 
toda era enganar as pessoas e levá-las a não 
votar no Partido dos Trabalhadores.
Com uma rede de produção de mentiras, as 
fake news se transformaram no maior 
fenômeno da última eleição presidencial e 
beneficiaram o candidato que se elegeu.
A consequência para o trabalhador será a 
imposição de uma política de retirada de 
direitos, de ataques ao movimento sindical e 
de toda forma de arrocho.
O troféu Pau na Gata vai para esse fenômeno 
como forma de denunciar toda mentira e 
maracutaia que são feitas para arrancar 
direitos da classe trabalhadora. Chega de mentira.

ATENÇÃO: DIAS PARADOS POR GREVE
NO TRANSPORTE NÃO SERÃO CORTADOS
Nos dias 3 e 4 de dezembro os ônibus da Grande Vitória não 
circularam devido a greve dos trabalhadores rodoviários.
FIQUE ESPERTO. Patrões que não buscaram seus empregados para 
o trabalho não têm o direito de descontar esses dias não 
trabalhados e nem de fazer compensações. Esses dois dias não 
podem ser descontados e nem usados no cálculo da PR. 
Caso você tenha descontado esses dias, procure o sindicato e 
denuncie. 

Advogados - 1502
Comissão de Concilição (até junho/2018) - 107
Diretores - 305
Financeiro - 297

Dr Willian INSS - 216
Jurídico - 1788
Saúde: 647
Sec geral: 762

ATENDIMENTOS FEITOS EM 2018
Associado que procura o sindicato é atendido. Veja os atendimentos feitos em 2018, que
passaram pela recepção do sindicato. Além desses, registrados, há visitas aos canteiros 
de obras, assembleias, atendimentos diretos, entre outros. 

Os trabalhadores da 
construção civil e montagem 
no Espírito Santo viram em 
2018 uma das campanhas 
salariais mais difíceis que já 
enfrentamos. O ataque a 
direitos veio como uma 
primeira consequência da 
reforma trabalhista, que 
garante a prevalência do 
negociado sobre o legislado. 
Por isso temos que também 
endurecer na negociação e 

não aceitar passivamente que se lancem sobre 
nossos direitos e acabem com eles, 
simplesmente. 
Apesar de toda nossa resistência e luta, inclusive 
com uma longa greve, duas sérias pendências 
não foram resolvidas em nossa CCT: a 
manutenção dos companheiros da montagem 
industrial como nossos representados e o 
reconhecimento da representação sindical na 
base da categoria. Essas pendências serão fruto 
ainda de muita negociação em nossa próxima 
campanha. 
Em 2018, também tivemos eleição no sindicato e 
eu tive a honra de assumir a presidência de 
nossa entidade. Renovo aqui o meu 
compromisso de fazer o meu melhor para 
representar com dignidade essa valente 
categoria de trabalhadores. 
Companheiros, o momento que atravessamos 
nos aponta revezes e sofrimento. Mas também 
nos indica que só a nossa união pode fortalecer a 
nossa luta e de outras categorias na manutenção 
de direitos. A função do sindicato em promover 
essa união continua existindo como nunca. 
Queremos que em 2019 o mesmo espírito 
guerreiro que mostramos em 2018 continue a 
existir em nosso meio, como forma de lutarmos 
juntos por dias melhores.
O Sintraconst hoje tem reconhecimento 
internacional, quando nosso companheiro 
Carioca foi eleito para coordenar o ramo em toda 
a América Latina e Caribe. Muito nos orgulha 
esse reconhecimento.
Estamos firmes na luta. Quando nos dão por 
acabados é que recobramos nossas forças e 
mostramos quem é que constrói esse país e o 
mundo. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos 
os trabalhadores da construção e montagem e 
para suas famílias. 
Nossa luta continua!



2018 FOI UM ANO DE MUITAS LUTAS
Iniciamos o ano já preparando a 
categoria para a campanha salarial. 
Sendo a primeira campanha feita já sob 
a validade da reforma trabalhista, já 
prevíamos dificuldades nas 
neegociações. Não deu outra: os patrões 
vieram com tudo, querendo arrancar 
tudo quanto era direito. Organizamos os 
trabalhadores, fomos para os canteiros 
de obras, realizamos assembleias 
preparatórias nos locais de trabalho, 
realizamos nossa plenária de aprovação 
da pauta de reivindicações e fomos para 
a luta. 
Com a data base chegando, em maio, os 
trabalhadores já tinham plena 
consciência do tamanho de nossa luta e 
a organização da categoria foi um 
importante instrumento de luta na hora 
do enfrentamento para manter direitos e 
conquistas.

CAMPANHA SALARIAL FOI MARCADA POR ORGANIZAÇÃO E LUTA

GREVE FOI INEVITÁVEL
Com a intransigência colocada na 
mesa de negociação pelos patrões, os 
trabalhadores não tiveram outra saída 
a não ser partir para a greve. Em 
maio, após o vencimento da data-
base, fomos para a greve fortalecidos 
por uma campanha salarial com muita 
participação, co assembleias lotadas e 
com a categoria mostrando disposição 
de luta. 
Nossa greve era em defesa de 
dignidade, pela não retirada de 
direitos, pela manuteção dos direitos 
do pessoal da montagem e por um 
reajuste salarial digno. Foi mais uma 
greve histórica da categoria. 

GREVE FORÇOU NEGOCIAÇÃO
Foi a nossa greve que 
forçou uma negociação 
para a qual os patrões não 
estavam nenhum pouco 
interessados.  Pelo 
contrário, queriam cortar de 
cara 23 benefícios da CCT 
em vigor.
A greve forçou a mediação 
da Justiça do Trabalho, que 
intimou patrões a 
negociarem e que culminou 
com a manutenção de 
benefícios que até então 
estavam seriamente 
ameaçados. 

CCT É FECHADA COM 
SÉRIAS PENDÊNCIAS
Após uma greve que foi suspensa e que foi 
retomada, e após a mediação da Justiça do 
Trabalho, conseguimos fechar a 
Convenção Coletiva de Trabalho. Porém 
duas sérias pendência ficaram para 
decisão da Justiça. São elas a 
representação dos trabalhadores da 
montagem pelo Sintraconst e a 
representação sindical na base, direito que 
é atacado pelos patrões, que não querem o 
sindicato na base da categoria. 
Nossa luta por esses pontos deve ser 
retormada sem tréguas na próxima 
campanha salarial, já que não temos ainda 
nenhuma resposta da Justiça do Trabalho 
e essas questões são urgentes. 

TUDO ISSO E MUITO MAIS...
Enquanto travávamos essa 
briga imensa pela CCT, 
muito mais acontecia. O 
Brasil estava em processo 
de campanha presidencial, 
fizemos a eleição da nova 
diretoria do sindicato, 
empossamos a diretoria 
eleita, fomos às ruas fazer 
campanha para candidatos  
deputado estadual, federal, 
senador e governadora, 
conversamos e dialogamos 
com a sociedade, 
participamos da 
organização nacional e 
intenrnacional do ramo de atividade e conduzimos o 
sindicato. Nosso fôlego está na resistência e no apoio 
que temos de nossa valente categoria.



SINTRACONST INVESTE EM CLÍNICAS
DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA CATEGORIA
O Sintraconst/ES está estabelecendo uma parceria para garantir 

atendimento médico aos trabalhadores da categoria e seus familiares. 
Trata-se de convênio com a Rede Nova Saúde, que terá clínicas 
espalhadas pelo estado, com atendimento a preço subsdiado e com 
cobertura adequada. Para se ter uma ideia, o plano de atendimento a 
uma família com até 4 dependentes sai a valores a partir de R$ 11,90 por 
mês. 

A adesão se dá através do Opercard, com cobertura para mais de 1500 
tipos de exames e consultas clínicas, além de oferecer seguros contra 
acidentes pessoais, assistência funeral por morte acidental e seguro por 
invalidez todal ou parcial por acidente. 

Essa parceria é uma alternativa aos planos de saúde que, muitas vezes, saem muito 
caro para o trabalhador e ainda não oferecem cobertura satisfatória. 

Confira os endereços das clínicas já em funcionamento. Se você já tem o Opercard, 
você já pode aderir a partir do preenchimento de uma ficha de cadastro. Se não tem, é 
só procurar o sindicato e fazer o seu. 

UNIDADE FEU ROSA

Rua Santana do Iapó, 339, 

UNIDADE CIDADE
SAÚDE (GUARAPARI)

Bairro Muquiçaba,

3261-1103

Em breve novas unidades estarão em funcionamento

ATENÇÃO À SAÚDE
A atenção à saúde é um compromisso que o 

sindicato sempre teve, principalmente em relação a 
seus filiados e familiares. Investir em saúde é investir 
cm qualidade de vida, em mais disposição para o 
trabalho e em tranquilidade. O presidente do 
Sintraconst/ES, Virley Alves Santos, garante que vai 
ter esse trabalho como uma das prioridades em sua 
gestão. «O acesso a um serviço de saúde de 
qualidade, a preços acessíveis, é um direito que 
queremos proporcionar a nossos filiados e seus 
familiares. As parcerias que buscamos estabelecer 
nesse sentido partem do princípio do bom atendimento 
e do acesso irrestrito para o trabalhador e sua família», 
garante o presidente.

SEMPRE NA LUTA
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