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O Jornal Operário da Construção reproduz neste número, nas páginas 1, 3 e 5, jornal da CUT Nacional sobre o golpe para 
acabar com a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Confira:

ANO NOVO, HORA DE NOVA CAMPANHA SALARIAL
Um novo ano começa e o sindicato já começa também a mobilizar 
os trabalhadores para envolvê-los em uma nova campanha salarial. 
Em 2016 tivemos uma campanha marcada pela intransigência 
patronal e pela sede de retirada de direitos. Tanto que é que ela só 
se encerrou em agosto. 
Esse ano a campanha trata apenas das cláusulas econômicas de 
nossa convenção coletiva. Mas é preciso estar atentos e unidos 
para que possamos garantir reajustes salariais dignos.
O Sintraconst/ES mantém a prática democrática de realização de 
uma plenária específica para a construção da pauta de 
reivindicações, onde os trabalhadores trazem suas opiniões e todas 
são apreciadas e a maioria aprova a pauta.
Fique atento para a chamada para nossa assembleia, que 
acontecerá no mês que vem. Vamos juntos mostrar nossa força.



2017 PROMETE SER UM ANO
DE MUITAS LUTAS E RESISTÊNCIA

Carioca
Presidente do Sintraconst

GRANDE CONSTRUTORA
Na obra de Vila Velha da Grande Construtora 
existe censura agora contra o jornal do 
Sindicato. Pelo menos é o que se pode perceber 
a partir da foto ao lado. Queremos saber se foi o 
almoxarife da obra que fez o feio papel de pegar 
os jornais do sindicato e jogar no saco de lixo ou 
se foi ordem da empresa. Entendemos que isso 
deva ser uma orientação da empresa e por isso 
a primeira paulada do ano vai para essa gata, que se 
diz grande no nome, mas que toma uma atitude 
pequena dessas. 
Censura é coisa de ditadura. A democracia nos 
permite e nos exige conviver e respeitar opiniões 
diferentes.
Que a paulada sirva de lição, para que fatos horríveis 
como esse não voltem a acontecer. Além de 
informação, o jornal do sindicato é patrimônio do 
trabalhador, pago com o dinheiro dele. Sossega, Gata 
Grande...

informeJURÍDICO

A gata Estacon continua aprontando com os 
trabalhadores. Depois de não pagar o 
adiantamento de dezembro, a gata também não 
pagou o 13º em dia, além de já estar devendo o 
dinheiro de acordo feito com o Sintraconst. O que 
a gata colheu com essa atitude foi uma greve de 
fim de ano em sua obra da Codesa, além de 
saber que vai ter que pagar, já que o sindicato 
entrou novamente na Justiça. A Codesa também 
merece uma paulada, já que devia se informar 
sobre como suas contratadas tratam seus empregados. 2017 parece que vai ser 
um ano de muita paulada.

ESTACON

JUSTIÇA MANDA ARTCON PAGAR 
DIFERENÇA DE PR EM GUARAPARI
A Justiça determinou que a Artcon pague a difereça da Participação nos 
Resultados de 2015, em obra de Guarapari. Trabalhadores que atuaram na 
empresa no ano de 2015 têm direito e devem procurar o sindicato para 
receber o seu dinheiro. O sindicato fica na Rua Santana do Iapó, 339, bairro 
Muquiçaba. Agendamentos para atendimento podem ser feitos pelo telefone 
3267-4427.
Essa ação deve servir de exemplo para outras gatas que acham que podem 
tapear os trabalhadores no pagamento da PR.
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No apagar das luzes do 
ano de 2016, o presidente 
golpista Michel Temer 
anunciou uma proposta de 
reforma trabalhista que, 
mais uma vez, quer impor a 
escravidão para a classe 
trabalhadora brasileira. 

A onda agora é falar em 
jornada de até 12 horas de 
trabalho, divisão das férias 
e prevalência do negociado 
sobre o legislado. 

Isso logo depois de o 
ilegítimo apontar uma reforma da previdência 
que praticamente proíbe o trabalhador de 
conseguir chegar à aposentadoria. Tudo isso 
em nome do mercado, a fim de vender planos 
de previdência privada para quem recebe 
salários que prometem ser arrochados nos 
próximos anos.

Por tudo isso 2017 se apresenta para nós 
como um ano de muita luta. Temos que buscar 
sensibilizar os deputados e senadores do Brasil 
que não dá pra implantar regime de escravidão 
no país e que já está pegando mal lá fora o 
tanto de maldade que esse governo golpista 
está lançando sobre os trabalhadores.

Temos também a alternativa de construir 
greves por setor e uma grande greve geral que 
pare este país. Só assim talvez a grande 
imprensa mostre a insatisfação da classe 
trabalhadora.

O nosso jornal desse mês reproduz jornal da 
CUT nacional falando da reforma da 
previdência e do que ela quer fazer com você e 
com o seu sonho da aposentadoria.

Os sindicatos, principalmente os ligados à 
Central Única dos Trabalhadores, estão alertas 
para a necessidade de convocar assembleias, 
chamar os trabalhadores à reflexão e mostrar 
que não dá para aceitar tantos cortes de 
direitos, ao mesmo tempo em que o governo dá 
100 bilhões de reais para as empresas de 
telecomunicações e perdoa dívida de 1 trilhão 
de reais de latifundiários. Temer está pagando 
direitinho a conta do golpe contra o povo 
brasileiro e contra a presidenta Dilma.

A saída para os trabalhadores e trabalhadoras 
hoje é construir formas e comunicação que se 
sobreponham à manipulação que a Globo e 
outras Tv’s fazem sobre a situação do país e 
lutar muito para que 2017 não seja o ano que 
entre para a história como aquele em que a 
classe trabalhadora brasileira tenha perdido de 
vez os seus direitos.

E a nossa luta continua.

CUIDADO: NOVO GOLPE NA PRAÇA
O trabalhador deve ficar atento. Tem gata dando golpe na praça. 

Depois de pagar o 13º e Participação nos Resultados, tem gata 

procurando o peão e o convencendo a devolver o dinheiro, sob a 

alegação de que ela está com dificuldade. Isso, depois que o 

trabalhador assina o recebimento.

O Sindicato já recebeu denúncias nesse sentido e encaminhou para a 

justiça e o dinheiro foi devolvido. Isso é golpe contra a boa fé alheia e 

é crime, praticado principalmente contra terceirizados. Denuncie, 

caso você recebe esse tipo de proposta indecente.

NÃO PAGOU? É GREVE!





Temer quer acabar com o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), que é 
pago a idosos e portadores 
de deficiência de famílias 
pobres.
A idade mínima para 
receber o benefício vai 
aumentar de 65 anos para 
70 anos. E Temer quer 
desvincular o BPC do 
salário mínimo. Ou seja, o 
valor vai minguar até não 
dar pra comprar nem um 
cacho de banana, pois não 
terá reajuste.
A esperança de vida dos 
brasileiros, ao nascer, em 
2015, é de 71,9 anos. Mas, 
em estados do Norte e 
Nordeste é de menos de 70 
- em Alagoas é de 66,5 
anos e em Rondônia é de 
68,1 anos.
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