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11 DE NOVEMBRO DE 2017A VERDADE DA CAMPANHA SALARIAL

Nº 164

O SINDUSCON, movido pelo ódio, ataca o SINTRACONST, o chamando de mentiroso, violento, intimidador e diz que
os trabalhadores não terão ganhos com  a greve. Quer ganho maior, trabalhador, do que ter seus direitos mantidos? 

Ao ler o jornal do sindicato patronal, um leitor desatento pode chegar até a 
ficar com peninha dos pobrezinhos patrões representados pelo Sinduscon. 
As mentiras começam na manchete principal do jornal, que chama nossa 
greve de «greve da mentira, da violência, do interesse político».

A greve foi a última ação do sindicato, após várias tentativas de 
estabelecer uma negociação sensata com o Sinduscon. Mas os patrões 
vieram para a campanha salarial desse ano com sangue na boca e 
querendo praticamente acabar com nossa Convenção Coletiva de Trabalho. 
Num passe de mágica, queriam extinguir direitos que foram conquistaos 
após anos de luta da categoria. São 23 cláusulas que o sindicato patronal 
quer retirar da Convenção Coletiva e que praticamente acaba com ela. Ainda 
querem modificar  9 cláusulas de forma a causar perdas para a categoria.

Não aceitamos, como não vamos aceitar.
Nossa greve foi aprovada em assembleias lotadas, representativas e que mostravam toda a 

indignação da categoria. E a adesão da categoria nos canteiros de obra não teve violência. Pelo 
contrário, teve união e disposição de luta.

GEVE ESTÁ SUSPENSA E DIAS
PARADOS NÃO SERÃO CORTADOS
Em audiência no Tribunal Regional 
do Trabalho, foi decidida a 
suspensão da greve  na construção, 
até o julgamento da liminar pela 
Justiça do Trabalho. O acordo para 
suspensão da greve se deu a partir 
das seguintes garantias.

    Dias parados não serão cortados
    O valor do  seráCartão Alimentação
depositado integralmente
    O  deve ser feito normalmenteadiantamento
    TODOS os  mantidosbenefícios da CCT

As mentiras do Sinduscon não vão desmerecer a nossa luta. A categoria está de parabéns pela grande greve.

MENTIRA?
É mentira que não querem arrancar nossos direitos?
É mentira que querem impor salários miseráveis para a 
montagem?
É mentira que querem acabar com a classificação 
profissional e nivelar os salários na construção civil por 
baixo?
É mentira que querem cortar até mesmo o papel higiênico?
É mentira que querem acabar com a homologação no 
sindicato?
É mentira que querem acabar com a PR e o Plano de 
Saúde?

ENTÃO POR QUE TUDO ISSO ESTÁ NA
PROPOSTA DO SINDUSCON PARA A CCT?

Nossa greve 
justa e legítima teve
grande adesão da
categoria

A VERDADE é que o Sinduscon trata a categoria com profundo desprezo. Ataca a 
dignidade quando quer negar pão com manteiga e café com leite, plano de saúde 
e alimentação de qualidade, quando quer negar até mesmo o papel higiênico. 
Quer tratar trabalhador pior do que animal.
A VERDADE é que o Sinduscon quer nivelar salários por baixo quando quer 
acabar com a classificação profissional.
A VERDADE É QUE ESTAMOS LIDANDO COM PATRÕES DESUMANOS!

Se os dias de greve forem cortados,
voltaremos a paralisar a partir do dia 11/06

ASSEMBLEIA GERAL
10 de Junho (domingo) - 8 horas

Auditório do Sintraconst



23 empresas procuraram 
o sindicato e fecharam, 
sim, acordos em separado, 
garantindo todas as 
cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho e 
reajuste salarial.

Tata-se de empresários 
que não têm a visão 
distorcida que a direção do 
Sinduscon tem em relação á dignidade dos trabalhadores.

O Sintraconst parabeniza esses empresários que reconhecem direitos 
como patrimônio dos trabalhadores. E vamos continuar na resistência e 
na defesa de nossos direitos.

Abaixo, você pode conferir mais uma mentira do Sinduscon, que disse 
em seu jornal mentiroso que nenhuma empresa havia feito acordo com o 
sindicato reconhecendo a CCT. Veja a lista. 

J V S CONSTRUÇÕES EIRELI ME
LANGAMER SERVIÇOS LTDA ME
PROJEÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
RETECH SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA
SILMAR COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA
SPE INCORPORADORA EDIFICIO FERNANDO SANZ LTDA
PINTURAS YPIRANGA LTDA
CONSTRUTORA SANTA CLARA LTDA ME
ETERMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A / BRASFIX
PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOB. LTDA

BLUE PEAKS EMPREEND PART LTDA
CONBRAS SERV TECNICOS DE SUPORTE LTDA
CONDOMINIO DO EDIFICIO SOL DA ENSEADA
CONDOMINIO ED RESID AGUAS CLARAS
CONSORCIO ERGOS FORTNORT
CONSORCIO JOTA ELE-EXXA-BASALT
CONSORCIO WLAMIDAN
DC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA ME
DIGIEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EMPREENDIMENTO VILLA NUOVA RESIDENCE LTDA
ESTRELA NOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
GOLIAS EDUARDO DA SILVA ME

É VERDADE: EMPRESAS FAZEM ACORDOS 
DIRETAMENTE COM O SINTRACONST/ES

E MANTÊM A CCT COM REAJUSTE
A greve nossa, que foi 
suspensa dia 16, foi a 
verdadeira Batalha Davi 
e Golias, Por um lado os 
patrões se apóiam nas 
m a l v a d e z a s 
encomendadas por eles 
e  e x e c u t a d a  p e l o 
C o n g r e s s o , 
e n c a m i n h a d a  p o r 
R i c a r d o  F e r r a ç o , 
m o s t r a n d o  t o d a 
ganância deles Patrões 

e políticos de direita, que querem escravizar os 
trabalhadores.

 Por outro lado, os trabalhadores se uniram 
ao Sintraconst, para dizer não e garantiram 
uma greve muito bonita, apesar de alguns 
t r a b a l h a d o r e s  s e  v i r e m  p e r d i d o s  , 
principalmente após a enxurrada de mentira 
dos patrões, que na mesa de negociação falam 
em retirar até papel higiênico das obras e fazem 
um Jornal cheio de mentiras negando. Quando 
foi que o Sinduscon lançou outro Jornal nas 
obras? É, eles acham que trabalhador é 
BURRO e acredita em patrão, mesquinho. Isto 
ficou claro nas greves, até o povo adm, viu a 
covardia que seu patrão quer fazer com você e 
por isso temos que cuidar , ficar atentos . O 
Sintraconst, foi ao Tribuna, pedir uma Liminar, 
para garant i r  nossos dire i tos,  nossa 
expectativa é que nossos direitos não sejam 
cortados,  contra  a vontade do patrão, que 
perdeu a vergonha e com muitas mentiras quer 
te escravizar, não são direitos poucos, são 
nossa garant ia  de v ida.  Por  isso,  já 
encaminhamos oficio ao patrão, que se até o 
dia 5, nossos dias não forem pagos, faremos a 
maior greve que este Estado já viu. Não 
aceitaremos cortes e represálias e qualquer 
companheiro que tiver corte em seus salários e 
beneficio, pare na obra e nos ligue, vamos 
baixar Pau nas Gatas, só nas safadas, mas não 
vamos permitir perdas.

P a r a b e n s  a o s  C o m p a n h e i r o s  e 
Companheiras que lutaram com tanta coragem 
e mesmo com as obras vazias, está dado o 
recado, NENHUM DIREITO A MENOS!

Lutar até a vitória, uns com os outros, é o que 
nos sobrou. E não dêem ouvidos a patrão ou 
puxa saco, que diz que você não precisa do 
Sindicato. Afinal, está cada dia mais claro, não 
vivemos um sem o outro. Se o Sindicato não 
prestasse, a gataiada, não temia fazendo tanta 
campanha contra.

Fique ligado e nossa luta Continua !  

Carioca
Presidente do Sintraconst

MENTIRAS x DISPOSIÇÃO

EM LINHARES, EMPRESAS FECHAM
ACORDO COM O SINTRACON

Tal como aconteceu na Grande Vitória, empresas do interior não estão 
concordando com as barbaridades que o Sinduscon quer impor e estão 
fechando acordos diretamente com o sindicato. Em Linhares já há vários 
acordos fechados, com garantia de manutenção da Convenção Coletiva 
de Trabalho e com reajuste salarial. Só o Sinduscon mesmo é que está 
na contra mão da história. Confira as empresar que fecharam acordo 
com o Sintracon Linhares:

FALQUETO CONSTRUTORA LTDA-ME
L.SALVADOR CONSTRUÇÕES -ME.
WA. CONSTRUTORA 
SIFC-SERVIÇOS DE ISOLAMENTO FUNILARIA E COMÉRCIO LTDA
OBRA MERCADO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA



ALIMENTAÇÃO

A VERDADE É QUE
O SINDUSCON QUER LEI DO CÃO NO LOMBO DO PEÃO

Com propostas que beiram o a falta de humanidade, sindicato patronal quer
retirar direitos elementares da Convenção Coletiva de Trabalho.

Veja o que o Sinduscon quer arrancar ou  modificar com prejuízos em nossa CCT

Quer subs�tuir a cesta de alimentos por um saco de ração de 40KG com no 
máximo 6 (seis) itens. Isso mesmo 06 (seis) itens. Com isso o trabalhador perde a 
cesta feita a par�r de pesquisa dos sindicatos e com selo de aprovação do PAT.  O 
Sinduscon quer também o fim da diferença paga entre o valor da cesta 
alimentação, da alimentação in natura (marmitex) com a do �quete alimentação. 
Ou seja, quem não receber um �cket de R$ 410,00, vai receber somente uma 
cesta de 40kg com 6 itens ou um marmitex de R$ 8,00 (oito reais)

Na primeira proposta o Sinduscon queria a 
ex�nção do Plano de Saúde fornecido por 
Operadoras de Saúde devidamente reguladas 
pela ANS, e pretendia que o SECONCI passasse a 
atender a saúde dos trabalhadores. BALELA!  O 
Seconci não tem condições de atender e isso é 
por que querem �rar o plano de saúde da CCT.

PLANO DE SAÚDE

CAFÉ DA MANHÃ
Inicialmente o Sinduscon queria SIM, tirar o café da 
manhã dos trabalhadores. Calcularam que um pão 
com manteiga e um copo de café deveria fazer 
muita falta em suas finanças. Com a greve, o 
SINDUSCON retrocedeu, e a manutenção do café 
da manha foi nossa primeira vitória. 

ESTABILIDADE DA GESTANTE
Quer acabar com a estabilidade provisória da trabalhadora 
gestante na CCT. Ou seja, a trabalhadora que tem um bebê não 
terá mais sua estabilidade estendida e pode ser mandada 
embora. Que maldade! Que vergonha!

LICENÇA PATERNIDADE
Quer a retirada desse direito. Pai ou padrasto não 
precisa desse tempo para estar com seu filho, e 
vivenciar os primeiros dias de vida da criança. 

TRABALHADOR DOENTE
Trabalhador acometido por doença comum não terá mais 
extensão da estabilidade. O Sinduscon quer o direito de 
demitir quem adoeceu e não quer dar a chance do trabalhador 
se recuperar plenamente. 

FOLGAS PERIÓDICAS
Trabalhadorque moram a mais de 200km do trabalho têm 
direito a folgas periódicas para visitar a família. O Sinduscon 
acha que isso é privilégio e quer tirar da CCT.

MATERIAL DE HIGIENE
O Sinduscon quer 
que as empresas 
não tenham mais 
a obrigação de 
fornecer material 
de higiene. 
Querem acabar 
até com o papel 
higiênico. 
É muita afronta ao 
trabalhador, 
sugerir que ele 
deva trabalhar em 
condições sem 
higiene. Mais 
ainda, a proposta do Sinduscon deixa margem para 
que as empresas possam cobrar por material de 
higiene nas obras. 
É muita falta de respeito!

Esse pessoal que chama a gente de
mentiroso apresentou essas propostas.
É por isso que fazem de tudo para
acabar com o sindicato!



MAIS VERDADES
O SINDUSCON QUER LEI DO CÃO NO LOMBO DO PEÃO

Além de atacar sua dignidade, o Sinduscon também quer atacar conquistas
profissionais. Confira as propostas do sindicato patronal

FIM DA CLASSIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

O Sinduscon quer te condenar a não evoluir 
na profissão. A Classificação Profissional é 
uma conquista e um incentivo para o 
trabalhador procurar evoluir. O patronal não 
quer saber disso.

FIM DA TABELA DE
SALÁRIOS E FUNÇÕES 

Aqui se joga pesado com o ítem anterior. Sem a classificação, as obras da 
construção civil só terão dois tipos de trabalhador: NÃO QUALIFICADO 
com salário de R$ 1.103,10 e QUALIFICADO  com salário de R$ 1.423,48 e 
outro vai ganhar . Na área industrial só vai ter um tipo de trabalhador, que 
vai ganhar o piso de R$ 1.103,10. E nessa, o cara que trabalhava em uma 
função que remunerava mais, vai ter o salário reduzido. 

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PR)
O Sinduscon quer retirar a PR da CCT alegando que ela já tem lei própria. 
Só que a lei não determina como a PR será paga, a realização de 
assembleias por empresa e a fiscalização sobre o seu pagamento ou não. 
Além de quererem acabar com o benefício, ainda querem fazer você de 
bobo. Não querem o sindicato participando da negociação e a empresa 
que não fizer a PR não vai ter que pagar a multa prevista na CCT. 

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Querem passar o contrato de experiência de 30 para 90 dias. Brincadeira, 
isso.

HORAS EXTRAS
O Sinduscon quer acabar com o 
pagamento das horas extras em 
dinheiro. Com a criação de Banco de 
Horas, as horas extras trabalhadas vão 
virar somente dias de folga, que serão 
dados quando o patrão quiser. 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
É uma conquista para o trabalhador com mais de um ano de contrato, que 
não teve faltas no ano anterior. Uma modalidade boa para ambas as partes, 
ou seja, para o trabalhador assíduo e para o patrão que terá a mão de obra 
com melhor qualidade e dedicação. A proposta do SINDUSCON é que 
todos os avisos sejam trabalhados

ADIANTAMENTO
O Sinduscon quer acabar com o adiantamento do 
salário. Essa conquista é de uma luta de anos e 
ajuda o trabalhador a organizar suas finanças. 

HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO
Quer acabar com a homologação no Sindicato até para o 
trabalhador sindicalizado ou analfabeto. E também com a multa  
de 20 dias de salário para o empregado que não receber as 
verbas rescisórias em dia. 

ALOJAMENTOS
O Sinduscon quer retirar a cláusula que trata de 
alojamentos da CCT. Não querem nenhum tipo de 
regulação sobre o assunto.

DIA DA CATEGORIA
O Sinduscon quer acabar com a cláusula. O Dia da Categoria 
não será mais feriado para comemorar o seu dia e descansar.

SUBEMPREITEIRAS
O Sinduscon quer retirar a cláusula que obriga as 
subempreiteiras a cumprirem a CCT. Ah, tá....

Essas e mais algumas aberrações nos
levaram à greve. E lembramos que ela
só está suspensa. A LUTA CONTINUA!
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