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2016 COMEÇA COM LUTA CONTRA
GOLPE E EM DEFESA DA DEMOCRACIA

O ano de 2015 se encerrou com um golpe 
preparado contra a democracia brasileira. A 
fim de tirar o foco das investigações e 
denúncias contra si, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB) declarou que aceitava a proposta 
de impeachment (impedimento) da 
presidenta Dilma. 
Sem qualquer fundamento jurídico a dita 
proposta de impeachment é mais um dos 
inúmeros artifícios que a direita golpista 
tenta para retirar a presidenta Dilma do 
cargo e desrespeitar a vontade dos 
eleitores que concederam a ela mais um 
mandato de 4 anos. 
Os capixabas foram às ruas no dia 17 de 
dezembro mostrar que não aceitam golpe 
contra a democracia. Nesse dia, cerca de 3 
mil pessoas lotaram a Praça 8, no centro de 
Vitória, e as escadarias do Palácio Anchieta para dizer NÃO ao golpe que se desenhava.
O mecanismo do impeachment é previsto na Constituição Federal para preservar os interesses da democracia, dando à 
população, através de seus representantes, o direito de destituir um presidente comprovadamente corrupto. Não é o caso 
da presidenta Dilma. Não há contra ela qualquer prova sobre corrupção ou atos que desabonem sua conduta à frente do 
país. Portanto, o que se quer é um golpe contra a democracia. Não vamos aceitar. O que se quer é impor um governo 
ilegítimo, mas com compromisso com os ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Não permitiremos que 
isso aconteça. E vamos às ruas defender a democracia e defender os interesses da classe trabalhadora. 

No início dos trabalhos legislativos estaremos com a pauta dos 
trabalhadores nas ruas. Os mesmos movimentos que ocuparam 
todo o país em novembro do ano passado novamente estarão 
mobilizados em março em defesa da democracia, contra o golpe, 
contra a reforma da Previdência, pela manutenção dos direitos e 
para colocar o Cunha (Eduardo Cunha, presidente da Câmara) 
fora do Congresso.
Para isso a CUT já está convocando uma grande marcha a 
Brasília para o mês de março. Estaremos mais uma vez nas ruas 
mostrando para a sociedade brasileira que os trabalhadores não 
vão aceitar retrocesso na democracia. 
A agenda do Brasil não é a agenda do impeachment e da 
operação lava-jato, mas a agenda do desenvolvimento 
econômico, da geração de emprego e renda.
Mais uma vez vamos empunhar nossas bandeiras em uma linda 
caminhada.

MARCHA A BRASÍLIA EM MARÇO CAMPANHA SALARIAL
COMEÇA EM FEVEREIRO
Em fevereiro já vamos dar início à campanha salarial 2016. 
O Sintraconst convoca nesse período uma grande plenária 
para elaboração da pauta de reivindicações. Fique atento 
para o chamado do sindicato e participe. Sua participação 
é fundamental para a construção de uma pauta que 
unifique a categoria.

SEGUNDA É DIA DE FORMAÇÃO
Toda segunda-feira é dia de formação sindical no 
Sintraconst/ES. Vários são os assuntos tratados em 
nossas reuniões e vão desde aulas de formação política 
até cursos para aperfeiçoamento.
Você é nosso convidado a participar desses momentos de 
construção de nossa luta política.
Venha e traga um companheiro. A passagem e o lanche 
são fornecidos pelo sindicato.



Pesquisas nos países do 
Norte, tanto na Europa, 
quanto nos EUA, mostram 
que a principal preocupação 
da população é com a 
economia global que está 
acabando com direitos de 
trabalhadores por lá e até 
provocando mortes como o 
que está ocorrendo na Síria, 
Iraque, Afeganistão, Egito, 

Líbano e até mesmo na Europa, que vem 
sofrendo com atentados e refugiados chegando 
aos milhões, além é claro de ver sumirem os 
postos de trabalho. Realmente é uma situação 
difícil, porque será que nossa mídia não fala 
nisso?

Quando observamos de quem são os jornais e 
TVs, fica mais claro. Eles são o meio de 
comunicação das grandes corporações 
mundiais. Para eles não faz diferença, aliás, para 
eles, quanto pior melhor. Eles gostam de 
calamidades para dar mais audiência.

 Alguns pesquisadores têm apontado que há 
uma tendência em reduzir os custos a partir da 
redução do valor da mão de obra e da eliminação 
de postos de trabalho, o que vai direto contra os 
interesses da classe trabalhadora, que precisa 
de salários para sobreviver e cuidar das famílias. 
Por outro lado aumenta-se os custos com 
propaganda e marketing, o que é ótimo para a 
mídia. Ainda tem como agravante que a maioria 
dos canais de rádio e TVs, os jornais e revistas, 
são de famílias de políticos da direita. Então fica 
fácil, eles acabam com tudo e põem a culpa em 
governos progressistas, como o do Partido dos 
Trabalhadores. O povo não sabe de nada, fica 
fácil enganar. O futuro é de assustar o 
trabalhador, principalmente o formal que vê seu 
salário sumir a cada mês.

Esse ano temos muitos desafios para 
enfrentar. Precisamos que cada pessoa observe 
o que está acontecendo e esteja pronta para 
algum enfrentamento. Teremos muitos, já que há 
também um grupo de Deputados e Senadores, 
prontos para flexibilizar os nossos direitos, para 
alimentar esta besta, que é o capital das grandes 
multinacionais. E temos que enampar a luta pela 
democratização da comunicação, tratando-a 
como direito humano fundamental.

E a nossa luta continua!

O mundo em ruínas...

Carioca
Presidente do Sintraconst
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AS CAMPEÃS
O ano nem começou direito e as 
campeãs do ano passado já estão 
colocando as unhas de fora. A 
campeã (Lorenge) e a vice (MRV) 
mostram que não aprenderam 
muito com as pauladas que 
levaram no ano passado. Então, 
vamos começar o ano dando 
boas pauladas nas duas.

LORENGE

A elevação do salário mínimo para R$ 880 
passou a valer no dia 1º de janeiro. O valor 
representará um acréscimo de R$ 57,042 
bilhões na renda de 48,3 milhões de 
trabalhadores ativos e aposentados com 
rendimentos baseados no mínimo ou que 
recebem o piso nacional.
O aumento de 11,6% em relação ao valor 
anterior de R$ 788 amplia a capacidade de 
crescimento da economia e fica acima dos 
10,28% de inflação acumulados até 
novembro de 2015. Desde 2002, primeiro 
ano do governo Lula, o salário mínimo acumula ganho real de 77,35%.
O reajuste também é superior aos R$ 865,50 previstos pelo governo, quando 
enviou o projeto ao Congresso Nacional, em agosto de 2014, e deve acrescentar 
R$ 30,7 bilhões na arrecadação tributária sobre o consumo.
De acordo com nota divulgada pelo Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor corresponde a 2,14 cestas 
básicas, a maior capacidade de compra registrada nas médias anuais desde 
1979, início da série histórica.
A CUT não abre mão da manutenção da política de valorização do salário 
mínimo. Embora ainda não tenhamos um salário condizente com o que os 
trabalhadores merecem, percebemos que há uma política de valorização do 
mesmo que não permite arrocho e nem manobras que diminuam o seu poder de 
compra. 

Há denúncias de que a gatona não está pagando suas empreiteiras ao 
fim das obras. O resultado caiu nas costas dos trabalhadores 
empregados da BGR e da HS. Muitos deles estão sem receber o décimo 
terceiro e nem verbas rescisórias. O sindicato já acionou a Justiça quanto 
a esse desrespeito, enquanto as gatinhas culpam a gata mãe por não 
lhes pagar o devido. A paulada caprichada aqui então vai para a campeã 
do ano passado, Lorenge, pra ver se aprende a honrar seus 
compromissos. 

MRV
Trabalhadores rechamam que todo mês é uma ladainha para receberem 
o vale transporte da MRV. O sindicato alerta que é direito do trabalhador 
não ir trabalhar em caso de não fornecimento do vale transporte. E 
começamos o ano com uma bela paulada na cabeça da gatona MRV, pra 
ver se toma juízo.

VALORIZAÇÃO DO MÍNIMO ACRESCENTARÁ
R$ 57 BI À ECONOMIA
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