
CUT
CONTICOM

FETRACONMAG

Nº 150

JORNAL DO SINTRACONST - TEL: 2125-4850 - Março de 2017

Filiado à

É HORA DE DAR O PONTAPÉ INICIAL NA
CAMPANHA SALARIAL 2017

SINDICATO

FORTE

CAMPANHA

SALARIAL

VOCÊ

FORTE
2017

A GENTE QUER FAZER VALER NOSSO SUOR

No dia 04 de março acontece a Plenária de 
Construção de nossa Pauta de Reivindicações
O Sintraconst/ES convoca os trabalhadores para a Plenária de 

Construção da Pauta de Reivindicações para a Campanha Salarial 2017. 
Nessa plenária, os trabalhadores trazem sugestões e propostas para a 
campanha, que são colocadas em comum para discussão e apreciação. 

A plenária é um momento democrático, no qual o sindicato faz questão de 
ouvir os trabalhadores.

Lembramos que este ano a nossa campanha salarial diz respeito apena 
às cláusulas econômicas (reajuste salarial, do valor da alimentação, etc). 
As cláusulas sociais, que tratam de benefícios e demais conquistas, são 
reavaliadas apenas na Convenção Coletiva, que vale por dois anos. 

Os companheiros então sabem que têm um compromisso no Sábado 
depois do carnaval: vamos realizar a nossa plenária para decidirmos o que 
vamos levar para a mesa de negociações com os patrões.

Você é nosso convidado. Venha e traga um companheiro. Vamos juntos e 
com muita união realizar mais uma campanha salarial e vamos viver 
coletivamente esse importante momento para nossa categoria.

Plenária Contrução Pauta de Reivindicações
Dia 04 de Março (Sábado) - 08 horas

Auditório do Sindicato

CARTÃO OPERCARD PARA A CATEGORIA SERÁ
LANÇADO EM MARÇO E É DIREITO DE TODOS

No dia 04 de março também acontece o lançamento do Cartão Opercard, o novo 
cartão de compras para todos os trabalhadores da construção. O cartão é válido 
para compras até no valor de 20% do salário do usuário.

O cartão Opercard virá em duas versões: branco e vermelho. O cartão branco será 
disponibilizado para todos os trabalhadores e dará direito às compras citadas (20%). 
Já o vermelho será para associados apenas e também vai garantir direitos a todos os 
convênios que o sindicato tem, com descontos em estabelecimentos comerciais e de 
serviços (faculdades, clínicas, farmácias, oficinas, etc). Na hora de fazer o cartão, o 
trabalhador vai informar se é sindicalizado ou não, o que gerará o cartão branco ou 
vermelho.

Futuramente, esse cartão vai substituir a carteirinha do associado, já que ele vai con
ter todas as informações do trabalhador em relação ao sindicato.

Vale lembrar que TODOS os trabalhadores da construção têm direito ao cartão Opercard, conforme estabelecido em nossa 
Convenção Coletiva fechada no ano passado.
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Montagem do Espírito Santona Indústria da Construção Civil e

O ano em que o 
golpe será pago está 
começando quente. 
O s  P o l i t i c o s  
GOLPISTAS tiraram 
a s  m á s c a r a s  e  
assumiram que o 
grande erro do PT, 
Lula e Dilma, foi fazer 
políticas sociais para 
os pequenos. Para 
eles o Estado deve 

investir em grandes empresas e deixar o 
mercado tomar conta. Pequeno nasceu 
para servir aos grandes e deixar de sonhar 
com coisas que não foram feitas para nós. 
Coisas como comprar casa pronta, carro e 
até viajar de avião não fazem parte da vida 
de pobres. 

Plano de saúde? Nem pensar. Juntar 
peão com burguês no hospital particular? 
Peão tem que se tocar, seu lugar é na UPA; 
se não tiver médico, espera sua vez.

O grande problema é que quem precisa 
do Estado Forte são os pequenos, pobres e 
trabalhadores. Que quando perdem seus 
empregos viram escravos na casa de 
parentes ou até mesmo nas ruas e com 
suas famílias. 

O governo golpista de Temer fala em 
reformas, mas não é reforma nenhuma. É 
extermínio. É fim! Fim das leis trabalhistas 
e dos direitos do trabalhador com a reforma 
trabalhista. Fim da aposentadoria com a 
reforma da previdência. E começa a era da 
escravidão, sem direito nem a uma velhice 
amparada. O Brasil avança a passos largos 
para um retrocesso de mais de cem anos. 

Bem companheirada, temos que resistir. 
E nossa Campanha salarial veio neste 
momento e precisamos da união de todos.

Dia 4 de Março, a partir das 8 da manhã 
contamos com a presença de nossos 
guerreiros e guerreiras.

E nossa luta continua!

Reformar leis ou
escravizar o trabalhador?

informeJURÍDICO
JUSTIÇA MANDA ARTCON PAGAR 

MULTA POR ATRASO NO ACORDO DE PR
A Justiça determinou que a Artcon pague multa por atraso no acordo 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. Que sirva de exemplo!

Tem dinheiro de horas extras de 1997 para vocês receberem
O Sintraconst/ES está pagando direitos a trabalhadores da Odebrecht e 
Estacon que trabalharam nessas empresas em 1997 e que participam dos 
processos 0086200.54.1997.5.17.0151 - Sintraconst x ESTACON, e 
0074200.22.1997.5.17.0151 - SINTRACONST X ODEBRECHT. Os 
processos dizem 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 DA ODEBRECHT E ESTACON

PAGOU NO CARNAVAL, MAS PAGOU
A construtora Moreira, que frequentou nossa coluna no mês 
passado, finalmente pagou a cesta de natal. Pagou no 
carnaval, mas pagou! Ainda que tenha vindo com atraso e 
com erro de data, o que o trabalhador não curtiu no natal, 
vai servir agora para curtir o carnaval! Só faltou o papai noel 
vir fantasiado de pierrot!!!

Contantes atrasos no pagamento de 
salários e benefícios. Essa tem sido a 
vida dos trabalhadores da Avalon. Até o 
fechamento deste jornal eles ainda não 
tinham recebido o pagamento de janeiro. 
E como ficam as contas que têm que ser 
pagas no fim do mês? E como fica a 
feira, a farmácia e tudo o mais? Será que 
o pagamento dos donos da empresa 
também atrasam?
Vai uma paulada para a gata aprender que os trabalhadores têm o 
direito de honrar seus compromissos com o salário que deve vir de seu 
trabalho. Que a gata dê seus pulos e passe a pagar em dia os seus 
funcionários.

Avalon

ABRIL É MÊS DE PR. ASSEMBLEIAS JÁ ACONTECEM
Já estão acontecendo em várias empresas assembleias de negociação 
da Participação nos Resultados (PR). Vale lembrar que abril é o mês de 
pagamento da primeira parcela do benefício. Não se esqueça que toda 
assembleia de PR deve acontecer e ser homologada com a presença do 
sindicato e que não existe essa história de ser feita só com a empresa. É 
o sindicato e os trabalhadores que conduzem essa negociação.



REFORMA TRABALHISTA DE TEMER É PARA
MORRER DE TRABALHAR SEM DIREITOS

SINTRACONST CELEBRA MAIS UMA VEZ
O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

GREVE DA PM: NENHUMA 
EMPRESA PODE CORTAR 

DIAS NÃO TRABALHADOS

Aumentar a jornada de trabalho, terceirizar sem 
limites, retirar benefícios de mulheres, implantar 
mecanismos de chantagem como o negociado sobre 
o legislado ou a negociação direta entre patrão e 
empregado, acabar com a férias remuneradas ou o 
13º salário... Essas são algumas das propostas 
embutidas em um grande saco de maldades que o 
governo golpista de Michel Temer quer impor aos 
brasileiros. Mais uma vez são os trabalhadores que 
pagam a conta de um golpe de estado. Esses golpes 
sempre existiram para atender interesses das elites e 
de grandes empresas.

As mudanças que querem realizar no mundo 
trabalho significa dar aos patrões tudo que eles 
querem e retirar praticamente todos os direitos dos 
trabalhadores. É claro que isso tudo vem com um 
grande e duro ataque aos sindicatos, que são a arma 
de defesa dos trabalhadores. 

Tempos sombrios se avizinham. Há uma completa 
insensibilidade por parte de deputados e senadores, 
que precisam pagar suas contas com os empresários (a conta do golpe) e não se importam de ver a classe traalhadora 
brasileira voltar ao tempo da escravidão.

A mobilização da classe trabalhadora é que pode reverter esse quadro. Não vamos assistir passivamente a um 
completo desmonte da legislação trabalhista feito sob encomenda para patrões inescrupulosos.

SINTRACONST É SOLIDÁRIO
ÀS REIVINDICAÇÕES DE TRABALHADORES PM’s

NENHUM DIREITO A MENOS!
ESSA LUTA É MUNDIAL

MULHERES EM LUTA

O Sintraconst/ES convida para as
atividades em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher!
Dia 10 de Março de 2017
A partir das 13h30
Auditório do Sintraconst/ES

O Sintraconst/ES alerta aos trabalhadores 
que nenhuma empresa vai poder cortar os 
dias não trabalhados por causa da greve dos 
policiais militares. Nos dias mais tensos da 
greve não houve transporte coletivo e 
praticamente nada funcionou na Grande 
Vitória e em grandes cidades do Espírito 
Santo. 

Os trabalhadores e nem o sindicato tiveram 
qualquer coisa a ver com a paralisação e em 
momento houve a intenção de paralisar as 
atividades por iniciativa desses agentes.

Fique atento e, qualquer coisa, procure o 
sindicato.

O Sintraconst/ES reconhece como legítimas as reivindicações dos 
trabalhadores da Polícia Militar, que lutam por melhores condições de 
trabalho e pela reintegração de suas perdas salariais. Reconhecemos a 
importância de seu trabalho e a necessidade de que tenham uma carreira 
que seja respeitada e valorizada pelo Estado.

Representantes de nosso sindicato compareceram a um dos espaços 
de manifestações dos familiares da PM e levaram a solidariedade do 
sindicato. Como representantes de trabalhadores, falamos a eles sobre a 
necessidade de organização e de direitos como o de sindicalização.

O Espírito Santo viveu dias de muita dificuldade, de extrema violência e 
de prejuízos em todos os setores. Para que a situação se normalize é 
preciso que o governo negocie de forma aberta com a polícia militar e com 
as demais categorias de servidores públicos. 

A segurança é uma área fundamental e sua falta penaliza 
principalmente os mais pobres e a classe trabalhadora. 

No dia 10 de março o Sintraconst realiza mais uma vez a 
celebração do Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez vamos 
nos reunir no auditório do nosso sindicato, com mulheres 
trabalhadoras da construção civil e de outras categorias. Mais uma 
vez vamos discutir e debater assuntos como a mulher no mercado 
de trabalho, a mulher trabalhadora da construção civil, violência 
contra a mulher e, principalmente, o ataque a direitos das mulheres 
com a proposta de reforma da previdência do governo golpista de 
Michel Temer.

Aguardamos companheiras e companheiros nesse espaço 
democrático de debate e de construção de uma política de gênero 
que valorize a mulher na vida e no trabalho. Participe!



REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE TEMER É PARA
TRABALHAR ATÉ MORRER SEM SE APOSENTAR

Sérgio Vidigal (PDT)
E-mail: dep.sergiovidigal@camara.leg.br
Telefone: (61) 3215-5812 - Fax: 3215-2812
FACEBOOK: www.facebook.com/SergioVidigal

E-mail: dep.carlosmanato@camara.leg.br
Telefone: (61) 3215-5313 - Fax: 3215-2313
FACEBOOK: www.facebook.com/CarlosManato

E-mail: dep.dr.jorgesilva@camara.leg.br
Telefone: (61) 3215-5227 - Fax: 3215-2227
FACEBOOK: www.facebook.com/DrJorgeSilva

Dr. Jorge Silva (PROS)
E-mail: dep.evairvieirademelo@camara.leg.br
Telefone: (61) 3215-5443 - Fax: 3215-2443
FACEBOOK: www.facebook.com/evair.vieirademelo

Evair de Melo (PV) Lelo Coimbra (PMDB)
E-mail: dep.lelocoimbra@camara.leg.br
Telefone: (61) 3215-5801 - Fax: 3215-2801
FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Lelo-Coimbra

Marcus Vicente (PP)
E-mail: dep.marcusvicente@camara.leg.br
Telefone: (61) 3215-5360 - Fax: 3215-2360
FACEBOOK:www.facebook.com/dep.marcus.vicente.es

Paulo Foletto (PSB)
E-mail: dep.paulofoletto@camara.leg.br
Telefone: (61) 3215-5839 - Fax: 3215-2839
FACEBOOK: www.facebook.com/PauloFoletto

Norma Ayub (DEM)
E-mail: dep.normaayub@camara.leg.br
Telefone: (61) 3215-5601 - Fax: 3215-2601
FACEBOOK: www.facebook.com/norma.ayubalves 

Idade mínima: 65 anos

Contribuir por até 49 anos

Penalização de mulheres e Professores(as)

Penalização de trabalhadores rurais

TRABALHAR ATÉ MORRER!

OS DEPUTADOS FEDERAIS CAPIXABAS PRECISAM
SABER: OS TRABALHADORES SÃO CONTRA A REFORMA

Velhice desamparada e a sensação de que foi enganado 
após contribuir com a previdência social a vida inteira e 
depois ver negado o seu direito à aposentadoria.
A proposta de reforma da previdência do governo golpista 
Michel Temer é o fim da previdência e da aposentadoria.
Com mentiras e com enganação, apoiado pela grande mídia 
mentirosa e comprometida com seus interesses, o governo 
coloca agora no mês de março em debate no congresso 
nacional a reforma da previdência.
Temer quer a idade mínima de 65 anos para homens e 
mulheres se aposentarem. Quer oferecer aposentadoria 
integral apenas para quem contribuir por 49 anos (quem?). 
Quer ainda penalizar trabalhadores rurais e professores, 
roubando-lhes o direito a uma aposentadoria especial e com 
menos tempo de contribuição. 
Especialistas avaliam que, com essa proposta, praticamente 
ninguém vai conseguir se aposentar com dignidade no Brasil. 
Imagine um trabalhador da construção civil com 60 anos 
procurando emprego para completar o tempo mínimo de 
aposentadoria (25 anos para ganhar uma miséria). Ele não vai 
conseguir emprego e, por isso, não vai conseguir se aposentar. 
Vai morrer de fome ou depender da bondade alheia para 
sobreviver. Ninguém merece essa crueldade de Temer.
Os trabalhadores precisam despertar da letargia em que se 
encontram e ir para as ruas. Os atos chamados pela CUT e 
outras centrais devem ser atendidos e todos devem 
participar. Vamos gritar em alto e bom som que não vamos 
aceitar que apenas a morte seja reservada para nossa velhice!

Os deputados federais listados ao 
lado têm feito parte da base apoio do 
governo Temer e ajudado a aprovar 
medidas contra os interesses dos 
trabalhadores brasileiros (a deputa 
Norma Ayub é suplente de Max Filho, 
que se tornou prefeito de Vila Velha).
Eles precisam saber que os 
trabalhadores capixabas são contra 
essa reforma da previdência que 
impõe a morte aos trabalhadores e 
que não permite o acesso à 
aposentadoria.
O sindicato disponibiliza aqui os 
endereços, telefones e e-mail’s dos 
deputados. Telefone  envie e-a cobrar,
mail, acesse o face book e deixe sua 
mensagem. Você não usa e-mail ou 
facebook? O seu filho ou sua filha 
usam. Seu vizinho. Envolva mais 
pessoas e faça com que eles saibam.
Diga a eles que você não quer ser 
obrigado a trabalhar até morrer sem 
ter direito a se aposentar.

Obs: Os deputados Helder Salomão e 
Givaldo Vieira, ambos do PT, já se 
posicionaram contra a reforma de 
previdência.

DIGA AOS DEPUTADOS FEDERAIS CAPIXABAS QUE VOCÊ NÃO QUER TRABALHAR ATÉ MORRER!
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