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CONGRESSO NACIONAL DA CUT
APROVA RESOLUÇAO SOBRE O PPE
Confederações Nacionais estão autorizadas a negociar o Programa de Proteção ao Emprego

Os delegados e delegadas do 12º Congresso 
Nacional da CUT aprovaram a resoução da 
Executiva da Central sobre o Programa de 
Proteção ao Emprego (PPE). A resolução, de 21 
de julho, autoriza as Confederações Nacionais da 
área da indústria a negociar o PPE com o 
governo. Também assegura que acompanhará a 
experiência do PPE como mecanismo de manter 
os empregos em momentos de crise. O 
Sintraconst explica neste jornal o que significa o 
PPE e como ele pode servir de ferramenta para a 
manutenção do emprego nesse período de 
retração econômica.

O QUE É?
Permite que empresas reduzam a carga
horária e o salário em até 30%. O governo
federal, por meio do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), irá arcar com 50% da
perda de salário.

Dessa forma, se um trabalhador ganha
R$ 2 mil e sua empresa aderir ao Ppe, o 
salário cairia para R$ 1.400, sendo que o 
FAT irá repassar ao empregado mais R$
300 (50% da redução), totalizando um
salário de R$ 1.700.

QUAL O OBJETIVO?
O bojetivo é assegurar os empregos, 
com arrecadação. Caso fosse arcar
com o seguro desemprego de 50 mil
trabalhadores durante seis meses,
o governo gastaria mais de R$ 190 milhões
a mais do que com o PPE

CONDIÇÕES PARA ADERIR
* Acordo Coletivo entre empregador e 
empregados
* Acessar formulário no Portal Mais 
Empregos
* Garantir emprego do funcionário durante
a vigência do Programa
* A empresa precisa se enquadrar no 
Indicador Líquido de Empregos (ILE) inferior a 1%

Primeiro, a empresa tem que comprovar que atravessa uma 
situação de dificuldade econômica financeira, por meio do 
Indicador Líquido de Emprego (ILE). Depois, a empresa tem que 
comprovar que já adotou todos os mecanismos possíveis para 
adequar a sua produção ao mercado, como férias coletivas,
banco de horas, folgas, entre outros.
E claro, para aderir ao PPE, a empresa não pode estar devendo 
para o governo federal, que significa a obtenção da Certidão 
Negativa de Débitos.
A empresa está proibida de demitir trabalhadores que tiverem sua 
jornada de trabalho reduzida pelo período do Programa e mais 
um terço deste tempo após o encerramento.
Isso garante a estabilidade do trabalhador no emprego. Se a 
empresa não cumprir o acordo com o Sindicato pode ser excluída 
do Programa e ficará impedida de aderir novamente, além de ter 
que devolver o dinheiro recebido e pagar multa.

AS REGRAS
DO PROGRAMA

Pelo Programa, o governo federal complementará a metade do 
percentual de redução do salário do trabalhador.
O montante que faltar para atingir o valor integral do salário, mesmo 
com a redução de jornada, é a contrapartida do trabalhador. O 
pagamento dos trabalhadores que estão no Programa será feito 
normalmente em folha. O repasse para a empresa será feito por 
meio da Caixa Econômica Federal. O Fundo de Garantia e o INSS 
são pagos sobre o valor da  compensação.

FINANCIAMENTO

Ao lado, a 
Presidenta Dilma 
e o ex-presidente 
Lula, na abertura 

do Concut. 
Abaixo, 

delegação da 
construção civil 
no congresso
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LORENGE E EMPREITEIRAS

MRV

AVALON

A Construmag, empreiteira da Lorenge em Aracruz  além de não ter pago a 
PR, está pagando a rescisão dos trabalhadores com atraso. Além disso, a 
gata não está pagando  a multa do Art 477 da CLT. E ainda arrota arrogância, 
dizendo que se o trabalhador ingressar com ação na Justiça, ela só pagará o 
valor da rescisão em várias parcelas. A justiça afirma que rescisão não pode 
ser parcelada, pois é o salário do trabalhador. Que uma boa paulada sirva 
para colocar juízo na cabeça dessa gata assanhada.

A gata Gás Capital, mais uma empreiteira da Lorenge em Aracruz, até o dia 
30 ainda não havia efetuado o pagamento da PR/2015 aos trabalhadores. 
alem disso, algumas rescisões foram pagas com atraso, não pagando a multa 
rescisória (Art 477CLT). Lei é para ser cumprida e a gata leva uma paulada 
junto com a gata mãe para respeitarem a lei e os direitos dos trabalhadores.

A empresa Pollo Engenharia está realizando trabalho de Construção Civil no 
Terminal Aquaviário de Barra do Riacho – TABR,  prestando serviço para a 
Petrobrás. Só que a gata está pagando Pedreiro e Pintor Industrial com 
salário de R$ 1.050,00, e demais funções com salário 30% a menos que a 
tabela da CCT. A empresa alega que está seguindo o SINDIFER. Empresas 
que contratam trabalhadores da construção civil seguem a CCT do Sinduscon. 
E não venham com gracinha, que a paulada está comendo solta.

Essa gata entrou na Justiça contra o 
Sintraconst e perdeu. Recorreu e 
perdeu de novo! Ela queria que os 
trabalhadores fossem 
responsabilizados por não poderem ir 
ao trabalho na greve geral que 
aconteceu em 2013. Vai encher os 
bolsos dos nossos advogados com 
comissão, já que não aceita que 
perdeu. Vai uma paulada justa para 
aprender que a Justiça não é feita só 
para agradar patrões e empresas.

Empreiteiras da Lorenge não estão pagando seus empregados. Já tem 
gente à beira de passar fome e com seu salário retido. O Sintraconst/ES vai 
acionar a Justiça. Não queremos saber de subempreiteiras que não 
respeitam direitos. Essa paulada é geral e tem que valer para que todas 
entendam que o salário é o maior direito do trabalhador pelo seu trabalho.

Essa gata, que estava sossegada, resolveu de novo colocar as unhas de 
fora. Ela diz que vai pagar a PR sem fazer acordo próprio com o sindicato 
para tanto. Com isso quer dar pernada (e das feias) em trabalhadores que 
ganham acima de R$ 2 mil. Mas não vai mesmo, que não vamos deixar.

A gata não oferece área de vivência para seus empregados na obra da 
Avenida Antônio Afonso, em Itaparica. Além disso, quando o trabalhador 
reclama de sujeira e falta de higiene, ele é «convidado» a limpar ele mesmo o 
espaço onde vai almoçar. É muita cara de pau. E por isso vai levar paulada 
para respeitar a dignidade dos trabalhadores.

CONSTRUMAG / LORENGE

GÁS CAPITAL / LORENGE

POLLO ENGENHARIA



Depois de o mês de outubro 
ser marcado pela campanha de 
mobilização para prevenção do 
câncer de mama, conhecida 
como Outubro Rosa, agora é a 
vez dos homens. O mês de 
novembro é internacionalmente 
dedicado às ações 
relacionadas ao câncer de 
próstata e à saúde do homem. 
O mês foi escolhido pois o 
próximo sábado (17) é o Dia 
Mundial de Combate ao Câncer 
de Próstata.
O câncer de próstata é o sexto 
tipo mais comum no mundo e o 
de maior incidência nos 
homens. As taxas da 
manifestação da doença são 
cerca de seis vezes maiores 
nos países desenvolvidos.
Cerca de três quartos dos casos no 
mundo ocorrem em homens com mais de 
65 anos. Quando diagnosticado e tratado 
no início, tem os riscos de mortalidade 
reduzidos. No Brasil, é a quarta causa de 
morte por câncer e corresponde a 6% do 
total de óbitos por este grupo.

Prevenção
A próstata é uma glândula que só o 
homem possui, localizada na parte baixa 
do abdômen. Situa-se logo abaixo da 
bexiga e à frente do reto. A próstata 
envolve a porção inicial da uretra, tubo 
pelo qual a urina armazenada na bexiga 
é eliminada. Ela produz cerca de 70% do 
sêmen, e representa um papel 
fundamental na fertilidade masculina.
Uma dieta rica em frutas, verduras, 

NOVEMBRO AZUL TRAZ ALERTA
SOBRE A SAÚDE DO HOMEM

legumes, grãos e cereais integrais e com 
menos gordura, principalmente as de 
origem animal, ajuda a diminuir o risco 
do câncer. Especialistas recomendam 
pelo menos 30 minutos diários de 
atividade física, manter o peso adequado 
à altura, diminuir o consumo de álcool e 
não fumar.
Homens a partir dos 50 anos devem 
procurar um posto de saúde para realizar 
exames de rotina. Os sintomas mais 
comuns do tumor são a dificuldade de 
urinar, frequência urinária alterada ou 
diminuição da força do jato da urina, 
dentre outros. Quem tem histórico 
familiar da doença deve avisar o médico, 
que indicará os exames necessários.

Exames
O toque retal é o teste mais utilizado e 
eficaz quando aliado ao exame de 

sangue PSA (antígeno 
prostático específico, 
na sigla em inglês), 
que pode identificar o 
aumento de uma 
proteína produzida pela 
próstata, o que seria 
um indício da doença. 
Para um diagnóstico 
final, é necessário 
analisar parte do tecido 
da glândula, obtida 
pela biópsia da 
próstata.
A Sociedade Brasileira 
de Urologia recomenda 
que todos os homens 
com 45 anos de idade 
ou mais façam um 
exame de próstata 

anualmente, o que compreende o toque 
retal feito e o PSA. Segundo 
especialistas, o toque retal é 
considerado indispensável e não pode 
ser substituído pelo exame de sangue 
ou por qualquer outro exame, como o 
ultrassom, por exemplo.

Tratamento
Caso a doença seja comprovada, o 
médico pode indicar radioterapia, 
cirurgia ou até tratamento hormonal. 
Para doença metastática (quando o 
tumor original já se espalhou para 
outras partes do corpo), o tratamento 
escolhido é a terapia hormonal.
A escolha do tratamento mais adequado 
deve ser individualizada e definida após 
médico e paciente discutirem os riscos e 
benefícios de cada um.

13º É HORA DE
RECEBER

Chegando o fim do ano, chega também 
a hora de receber o décimo terceiro 
salário, benefício a que têm direito 
todos os trabalhadores, na ativa ou 
aposentados. Aposentados e servidores 
públicos recebem o 13º de forma 
diferenciada. Mas quem está no 
mercado formal e não tem nenhum 
acordo específico quanto ao 13º deve 
ficar atento quanto às datas.
30 de novembro é o prazo limite para o 
pagamento da primeira parcela do 
benefício.
20 de dezembro é o prazo limite para o pagamento da Segunda parcela.
Caso essas datas caiam em sábados, Domingos ou feriados, ele 
deverá ser antecipado.

AGRADECIMENTO
O Sintraconst/ES agradece a todas as 
empresas, instituições e parceiros que 
colaboraram para o sucesso de nossa 26ª 
Festa da Categoria! Muito obrigado a todos:
Matricial, GeE, Comprocard, Alpha 
Seguradora, Ilha Azul, Sindicomerciários, ...

URGENTE
Atenção Sr. MÁRIO CÉSAR MOREIRA, 
favor comparecer ao Sintraconst/ES 
com a máxima urgência, trazendo seu 
CPF e PIS. Referente a processo contra a  
Delta Engenharia.



DIRETORES DO SINTRACONST VÃO AO
CHILE DEBATER REDES SINDICAIS

Os diretores do Sintraconst/ES, companheiro Carioca e 
companheira Pretinha, forma ao Chile no mês de outubro 
para participar do Encontro de Redes Sindicais e 
Empresas Multinacionais da Construção e Madeira na 
América Latina e Caribe. O encontro aconteceu nos dias 
20 e 21 de outubro, na cidade de Santiago do Chile.
O companheiro Carioca falou no seminário sobre a 
empresa Odebrecht e a luta por organizaçao no interior da 
mesma, bem como a política desenvolvida por ela no 
Brasil e em outros países. Já a companheira Pretinha 
falou sobre campanha salarial e negociação coletiva, 
destacando as principais dificuldades encontradas para 
manter e ampliar direitos.
Essa foi mais uma participação do Sintraconst na busca 
permanente pela internacionalizaçao de nossas ações, 
buscando um maior intercâmbio entre os trabalhadores de 
vários países, principalmente a partir da da Internacional 
da Construção e Madeira (ICM)

SINDICATO NÃO TEM ACORDO NENHUM
SOBRE PARCELAMENTO DA PR

O Sintraconst/ES alerta os trabalhadores. O sindicato não 
fez e nem vai fazer acordo com nenhuma empresa sobre 
parcelamento do pagamento da Participação nos 
Resultados (PR). Vale o alerta ainda de que todo e 
qualquer pagamento da PR deve ser feito a partir de 
assembleias por empresa e de acordo específico feito pelo 
sindicato.
O pagamento da PR é definido por lei que pode ser feito 
em duas parcelas. No nosso caso ele se dá nos meses de 
abril e outubro, não existindo outra opção de 
parcelamento.
No dia 30 de outubro se extinguiu o prazo para pagamento 
da Segunda parcela do pagamento da PR. Se sua 
empresa não fez o pagamento, procure o sindicato.

SESSÃO SOLENE HOMENAGEIA TRABALHADORES
DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CÂMARA DA SERRA

No dia x de outubro o vereador Aécio Leite promoveu na 
Câmara de Vereadores da Serra uma sessão solene em 
homenagem ao Dia do Trabalhador da Construção Civil. A 
sessão foi marcada por falas de autoridades e pela 
representação do companheiro Carioca, presidente do 
Sintraconst/ES na mesa de palestrantes.
A sessão solene foi um momento de descontração e de 
reafirmação da importância  do trabalho desenvolvido por 
nossa categoria para o crescimento do país. 
Ao fim da sessão, vários certificados de mérito pelo exercício 
da profissão e de reconhecimento por trabalhos feitos foram 
distribuídos para dezenas de trabalhadores e trabalhadoras da 
construção civil.
O vereador Aécio já faz pela terceira vez essa homenagem, 
sempre no mês de outubro.
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