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A GENTE QUER FAZER VALER NOSSO SUOR

Sindicato não abre mão de benefícios e fecha acordo, ainda que insatisfeito com intransigência patronal. Reajuste será de 4%

CENTRAIS CONVOCAM NOVA GREVE GERAL
As centrais sindicais convocam mais uma greve geral para o dia 
30 de junho próximo. A greve do dia 28 de abril não abrandou a 
sanha do governo ilegítimo de Michel Temer e de deputados e 
senadores que querem roubar os direitos da classe 
trabalhadora brasileira. 
Milhões cruzaram os braços no dia 28 de abril. Milhões 
cruzarão os braços e vão parar tudo no próximo dia 30 de 
junho. Os trabalhadores da construção civil não fogem à luta e, 
certamente, vão aprovar em assembleia, a paralisação de 
atividades nesse dia de luta de toda a classe trabalhadora. Mais 
uma vez o país vai parar em defesa dos direitos trabalhistas, da 
aposentadoria e pelo fim desse governo golpista que insiste em 
atacar a democracia e os direitos do povo brasileiro.
No dia 30 de junho o compromisso é com a paralisação das 
atividades. GREVE GERAL PARA SALVAR O BRASIL!

Após mais uma longa campanha salarial, os trabalhadores decidiram em 
assembleia que o sindicato encerrasse a campanha salarial deste ano com 
um reajuste de 4% nos salários (retroativo a 1º de maio), a manutenção de 
todas os benefícios e reajuste no cartão alimentação para R$ 410,00. A 
diferença, no caso da alimentação, vai principalmente para quem recebia 
cesta ou alimentação in natura, cujo valor passa de R$ R$ 382,00 para R$ 
410,00.

Nossa campanha salarial deste ano teve como principal característica a 
resistência dos trabalhadores da construção. Os patrões chegaram com tudo 
e a primeira pergunta na mesa de negociação foi de quais direitos nós 
abriríamos mão. A proposta inicial era de 0% de reajuste. Nossa resistência 
se mostrou na não aceitação de perda de direitos, que era a principal e 
mais firme intenção patronal nesse momento. Os sindicatos patronais em 
todos os estados precisam mostrar uns aos outros quem corta mais na hora 
de negociar, já que sabem que têm o governo nas mãos. A realidade hoje é 
que eles mandam no Brasil e têm no governo ilegítimo de Michel Temer 
toda a oportunidade de fazer nossos direitos irem para o ralo e de fazer 
valer a sua vontade.

Por isso nossa resistência aparece como um ponto muito importante nessa 
campanha salarial. E, junto com ela, precisamos manter a vigilância para o 
cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho e a garantia de que nossas 
conquistas ali registradas permaneçam valendo. Mobilização permanente e 
vigilância constante devem nos acompanhar a todo momento.

No mais, o sindicato parabeniza a categoria por sua resistência e vamos 
continuar na luta pela defesa e ampliação de nossas conquistas.
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FECHAMOS AS NEGOCIAÇÕES?
RDS ENGENHARIAS a í m o s  d e  u m a  

negociação salarial nos 
sen t indo  v i to r iosos ,  
apesar da derrota de 
ganhar tão pouco e ainda 
perder postos de trabalho, 
além é claro, da ameaça 
constante de perdermos 
direitos trabalhistas e 
p r e v i d e n c i á r i o s .  J á  
p e r d e m o s  c o m  a  
terceirização e viraremos 
nada com as propostas de 

reforma do trabalho e da Previdência. Essa 
campanha salarial teve como grande ponto 
positivo mostrar a nossa resistência frente às 
ofensivas dos patrões.

Ódio de trabalhadores é o que vemos nas 
pessoas e partidos que deram o golpe e a cada 
dia fica mais claro. É só ver a posição do senador 
Ricardo Ferraço, que quando era candidato nos 
procurou e garantiu um mandato que defendesse 
nossos direitos. E olhem o que ele faz sendo 
relator da reforma do Trabalho. Ele elimina, além 
de nossos direitos, nossos sindicatos, que são o 
nosso instrumento de defesa. Gilmar Mendes 
corta a contribuição negocial. Ferraço corta a 
sindical. Temer e sua quadrilha querem  agradar 
os empresários com nossos direitos, querem 
fechar os sindicatos para proteger patrão ladrão, 
que é quem os financia e não gostam de 
trabalhador. Querem seu trabalho e que você não 
questione seus direitos. Fazer greve é para 
vagabundos... E o ódio de classes que esse 
governo e patrões alimentam já nem é disfarçado 
mais. As propostas de reformas mostram isso a 
toda hora.

Os Grandes empresários estão mandando no 
Brasil e querem que o trabalhador pague o tal 
“pato”. E nós não podemos nos esconder, 
precisamos que os companheiros fiquem 
atentos, que denunciem falta e atrasos em 
salários, alimentação, plano de saúde, PR, 
seguro e ou qualquer direito seu. Procure o 
Sintraconst, participe das reuniões nas segundas 
feiras, se filie e se defenda. 

Dia 30 tem greve geral e você precisa estar lá, 
nos ajude na mobilização, fale com seus parentes 
e amigos. Desça do ônibus e se junte às 
passeatas. Se defenda enquanto há tempo.

O atraso de pagamento está virando rotina 
na RDS Engenharia. Os trabalhadores estão 
sem poder contar com a obrigação de honrar 
seus compromissos por que a gata não 
cumpre os dela. Vai uma paulada certeira pra 
felina entender que o trabalhador é 
merecedor do seu salário no dia certo e na 
quantia combinada.

INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS
TÊM QUE SER OFICIAIS E DO SINDICATO

Chegou ao conhecimento do sindicato que estão circulando informações, via 
WhatsAppp (aplicativo da internet) falando sobre resultados de processos 
judiciais. 
O Sintraconst/ES só divulga informações relativas a processos por seus canais 
oficiais de informação, que são o jornal, a página na internet e a página no 
facebook. Portanto, não acredite e nem compartilhe informações nesse sentido 
sem antes procurar saber oficialmente do Sintraconst/ES sobre a veracidade 
das mesmas. 

FERIADOS NA BASE
Confira os 
feriados
que acontecem
no mês de 
junho na 
base do 
Sintraconst/ES

03
Sábado

ColatinaDia do Sagrado
Coração de Jesus

09 
6ª feira

Dia do Padre José
de Anchieta Anchieta

12 
2ª feira

Dia do 
Município Domingos Martins

Corpus Christie
15

5ª feira
24 

Sábado

Colonização do 
Município

Aracruz, Cariacica
Muqui

DATA FERIADO MUNICÍPIO

FERIADO NACIONAL

Dia de São João
Batista

26 
2ª feira

Santa Tereza

29 
5ª feira

Dia de São Pedro Cachoeiro, Guarapari,
Piúma e Serra

UNIÃO
Empregados da União têm reclamado junto ao sindicato que a gata não está 
fornecendo vale transporte e que os mesmos estão pagando passagem do 
próprio bolso para irem trabalhar. A gata também marca férias do empregado 
e não deposita o valor devido na conta, conforme manda a lei. Essa paulada é 
pra essa gata tomar juízo e respeitar os direitos dos trabalhadores, sendo que 
um deles é a garantia do transporte para deslocamento para o trabalho.

CONSTRUTORA ZANETTI
A gata Zanetti, de Guarapari, atrasa tudo que pode quando se trata de direitos 
dos seus empregados. Atrasa pagamento, adiantamento, cartão alimentação, 
não recolhe o FGTS, enfim, não paga nada em dia. Vai levar uma paulada 
para refrescar a memória e assumir suas responsabilidades.

DURANS DE SOUZA
A bruxa está solta em Guarapari. Não é que essa outra gata, do mesmo 
município, também não quer saber de cumprir com suas obrigações. Tal qual 
a outra felina, atrasa tudo e não paga nada em dia. Guarapari tem que ficar 
em alerta com o tanto de pauladas que vai rolar nas gatas travessas e 
irresponsáveis que andam à solta por lá.



TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO DE TODO O PAÍS
SE UNEM EM TORNO DE PAUTA ÚNICA PARA O SETOR
Encontro de São Paulo reafirmou a unidade do setor da construção
em torno de uma pauta comum para pressionar governo e patrões 

VOCÊ AGORA PODE SE FILIAR AO SINTRACONST PELA INTERNET
O trabalhador ou trabalhadora da construção civil e montagem que ainda não é 
filiado ao Sintraconst/ES, agora pode se filiar pela internet. Basta entrar em nosso 
site, www.sintraconst-es.com.br e fazer a sua filiação. Você preenche os seus 
dados, faz a sua filiação e depois é só passar no sindicato e buscar a sua 
carteirinha de associado, que já vai estar impressa.
A filiação ao sindicato é uma importante decisão do trabalhador. É o sindicato que 
atua na defesa dos seus direitos e luta para que os constantes ataques contra 
seus direitos não aconteçam, de fato. Filie-se. Seja forte conosco!

No dia 12 de junho aconteceu em 
São Paulo um importante encontro 
do setor da construção civll de todo 
o país. Chamado pela Internacional 
da Construção e Madeira (ICM), 
esse é o segundo encontro do 
mesmo segmento e que tem como 
objetivo buscar a união nacional em 
torno de pautas comuns junto a 
sindicatos, confederações, 
federações e sindicatos de todo o 
país. O diagnóstico principal da 
necessidade de união foi o 
reconhecimento de que o setor 
sofre com o desemprego e com as ameaças de reformas da 
previdência e trabalhista. Por isso, foi ponto de comum acordo 
a aprovação de documento, no qual exigimos das autoridades 
o compromisso de retomada das mais de 5 mil obras paradas 
em todo o Brasil. O diagnóstico de obras paradas também vai 
verificar estados e municípios. 

Uma análise de conjuntura no encontro mostrou como a 
direita de nosso país se uniu para acabar com direitos 
históricos da classe trabalhadora. E que essas ações mostram 

um ódio de classes cada vez 
menos dissimulado. O resultado 
desse ódio é a busca pela 
eliminação de direitos e 
imposição da subserviência à 
classe trabalhadora sem dó e 
nem piedade. 

Só a união pode nos salvar 
nesse momento. Somos  
terminantemente contrários às 
reformas trabalhista e da 
previdência, por entender que 
elas atacam direitos e que em 
nenhum momento foram 

discutidas com a classe trabalhadora e suas 
representações. O Dieese nos acompanhe prepara um 
estudo sobre a aposentadoria no setor em busca da 
aposentadoria especial. 53% dos trabalhadores da 
construção se aposentam por doenças ocupacionais ou 
por acidentes de trabalho. 

A luta é árdua e a conjuntura mostra-se cruel. Mas a 
nossa união é o primeiro grande passo na busca de dias 
melhores para todos e todas.

FORA TEMER!
I

O sentimento de repulsa ao governo ilegítimo de 
Michel Temer (PMDB) ganha corpo no país inteiro. 
Pesquisa recente do IBOPE mostra o golpista com 
um índice de aprovação de apenas 3%. Ora, essas 
pesquisas têm margem de erro de três pontos 
percentuais. Isso quer dizer que, na prática, ninguém 
apoia esse governo. Pode-se supor que nesses 3% 
estejam grandes empresários, banqueiros, 
latifundiários e senhores do agronegócio, políticos de 
extrema direita e pessoas ou grupos pequenos que 
vivem de sobras do poder e de renda da ciranda 
financeira. Esses segmentos, felizmente, não 
significam 3% da população brasileira. E a grande 
mídia brasileira caminha para o fundo do poço com a 
aprovação irrestrita ao golpe e às reformas que 
querem tirar direitos.
Os atos por eleições diretas vão se somando no país 
e sempre contando com milhares de pessoas. No Rio 

de Janeiro foram 100 mil. Em São Paulo 150 mil. Vai chegar uma hora 
que não vai dar mais para a globo mentirosa e suas parceiras 
esconderem isso. O Sintraconst/ES está na luta e na campanha por 
eleições diretas já. Chega de golpe! FORA TEMER!

Atos se multiplicam por todo o Brasil. Fora Temer! Diretas Já!



informeJURÍDICO
Tem dinheiro de horas extras de

1997 para trabalhadores da 
Estacon e da Odebrecht

O Sintraconst/ES está pagando direitos a 
trabalhadores da Estacon que trabalharam nessa 
empresa em 1997 e que participam do processo 
0086200.54.1997.5.17.0151 - Sintraconst x 
ESTACON. O processo diz respeito a horas extras e 
o sindicato saiu vencedor na Justiça. É preciso que 
vocês compareçam ao setor jurídico do sindicato e 
recebam o valor a que têm direito. 

ATENÇÃO TRABALHADORES 

ATENÇÃO TRABALHADORES

O Sintraconst/ES está pagando direitos a 
trabalhadores da Odebrecht que trabalharam nessa 
empresa em 1997 e que participam do processo 
0074200.22.1997.5.17.0151 - SINTRACONST X 
ODEBRECHT.  processo diz respeito a horas extras e 
o sindicato saiu vencedor na Justiça. É preciso que 
vocês compareçam ao setor jurídico do sindicato e 
recebam o valor a que têm direito. 

150 MIL EM BRASÍLIA BRADAM EM ALTA VOZ: FORA
TEMER, DIRETAS JÁ, NÃO ÀS REFORMAS

Um mar de gente tomou conta 
das principais avenidas de 
Brasília no último dia 26 de 
maio passado. Vindas de 
todos os cantos do país, 
caravanas trouxeram 
trabalhadores e militantes de 
movimentos sociais de todos 
os cantos do Brasil para 
gritarem contra as reformas 
trabalhista e da previdência. A 
esses gritos também se 
somaram os gritos de Fora 
Temer e exigindo eleições 
diretas, a fim de por fim ao 
governo ilegítimo, que ataca direitos da classe trabalhadora e quer impor a escravidão no país.
A nossa federação, Fetraconmag, enviou um ônibus junto à caravana de participantes capixabas. Daqui do Estado foram, ao 
todo, 11 ônibus fretados para participar desta atividade em defesa da democracia e dos direitos. Só que a democracia não 
foi mais uma vez respeitada pelo ilegítimo Temer. Por decreto, ele convocou o exército e a polícia do Distrito Federal fez o 
papelão de atacar manifestantes pacíficos. Tudo tramado com a mídia golpista para falar que fomos lá fazer baderna.
O saldo desse dia é que as centrais sindicais e os movimentos sociais mostraram mais uma vez que estão unidos na defesa 
dos direitos da classe trabalhadora. E, enquanto eles estiverem ameaçados, estaremos nas ruas lutando por justiça e por 
democracia.

 DA  ODEBRECHT

DA  ESTACON
PROCESSO Nº 0086200.54.1997.5.17.051

PROCESSO Nº 0074200.22.1997.5.17.0151

ELE NUNCA TRABALHOU, MAS
QUER O FIM DOS SEUS DIREITOS

O senador capixaba Ricardo Ferraço (PSDB) revelou-se um 
grande traidor da classe trabalhadora de todo o Brasil. A mando 
de Michel Temer (PMDB), o ilegítimo que não tem nem 4% de 
aprovação da população brasileira, apresentou como relator da 
reforma trabalhista no senado, um relatório que manteve todos 
os ataques aprovados pelos deputados golpistas na Câmara. 
Ferraço mostrou que não tem qualquer compromisso com a 
população trabalhadora. Ele, que nunca trabalhou na vida e só 
vive de política, sentindo-se ameaçado por ter visto seu nome 
vinculado à Operação Lava Jato, obedeceu cegamente as 
ordens de Temer e manteve todos os ataques aos 
trabalhadores.
Ricardo Ferraço foi procurado pelas centrais sindicais, 
conversou e prometeu que não ia atacar direitos em seu 
relatório. Essas promessas ficaram no vazio e ele demonstrou 
ser mau caráter e sem palavra. Ele, que inclusive contou com 
apoio e votos de trabalhadores para se eleger, quando se 
apresentou com uma pauta de campanha progressista.
Os sindicatos nunca vão esquecer essa traição e esse golpe 
sujo do senador. Vamos denunciá-lo a todo tempo, a fim de que 
nunca mais se eleja com votos de trabalhadores. 


