
A PEC DO FIM DO MUNDO: ATAQUE A DIREITOS SOCIAIS
E GOVERNO COMPROMETIDO COM RENDA PARA OS RICOS

Com os retrocessos iniciados pelo governo Temer, políticas estão sendo destruídas 
numa velocidade estúpida. Conquistas sociais e trabalhistas construídas ao longo de 
décadas estão sendo lançadas no ralo. Uma das ferramentas utilizadas para acelerar 

essa destruição surgiu em forma de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) e 
ganhou um número: 241. Mas ela pode ser chamada de “PEC do Fim do Mundo”. E a 

PEC é sustentada em mentiras na mídia comprada e golpista. Veja o porquê:

Em flagrante desrespeito à Constituição, o governo 
pretende congelar por 20 anos os investimentos em 
assistência social, moradia, educação e saúde, 
privilegiando os interesses da iniciativa privada. 

Com o novo regime fiscal, crianças e jovens terão 
presente e futuro comprometidos com ações que vão 
na contramão das melhorias previstas no Plano 
Nacional de Educação (PNE) – que estabelecia 
expansão de investimentos. Na outra ponta, nossos 
idosos e idosas estão entre os que mais sofrerão caso 
a Proposta seja aprovada e posta em prática. Nesses 
mesmos 20 anos de possível congelamento nos gastos 
públicos, o País já será habitado por 49 milhões de 
brasileiros com 60 anos ou mais (hoje são 25 milhões) 
– dados do IBGE. Eles integram uma fatia da população que 
padecerá com cortes de áreas essenciais para seguir vivendo 
com qualidade.

Ataque à saúde e à educação. E mais...
ataque a crianças, jovens e idosos

Ela é ruim demais
A PEC do fim do mundo, como tudo que é feito para 

agradar a burguesia, é ruim demais. É muito mais ruim para 
os trabalhadores. E ela é pregada como bênção pela 
mentirosa mídia nacional. 

Ela não combate a inflação, como quer dizer o governo. A 

PEC 241 É UM ATAQUE ORQUESTRADO A DIREITOS SOCIAIS  E AOS POBRES
Medidas que passam pela elevação de impostos sobre os que 

hoje quase não pagam (os mais ricos têm mais de 60% de seus 
impostos isentos de tributação segundo dados da Receita 
Federal), o fim das desonerações fiscais que até hoje vigoram e a 
garantia de espaço para investimentos públicos em infraestrutura 
para dinamizar uma retomada do crescimento, não são levadas em 
consideração na PEC 241. Pelo contrário, ela traz a velha receita de 
tirar dos mais pobres para colocar nos bolsos dos mais ricos.
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subida da inflação no ano passado se deu a partir da subida de 
itens como luz, combustível, etc.  Hoje a inflação já está em 
queda e converge para a meta.

Ela não protege os mais pobres. Essa é outra grande mentira. 
Além de diminuir serviços públicos, essa PEC inclui sanções em 
caso de descumprimento que seriam pagas por todos os 
assalariados. Se o governo gastar mais que o teto, fica 
impedido de elevar suas despesas obrigatórias além da 
inflação. Pelo contrário, APEC pode atropelar a lei de reajuste 
do salário mínimo, impedindo sua valorização real.
TODOS CONTRA A PEC DO FIM DO MUNDO.

O governo golpista reajusta 
salários de magistrados no meio da 

recessão, não mexe nas 
aposentadorias de parlamentares, 

aumenta em mais de 1000% o gasto 
com propaganda, mas corta 

programas sociais e investimentos. 
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Montagem do Espírito Santona Indústria da Construção Civil e

Em uma obra dessa gata no município 
de Guarapari, bebedouro e estufa 
ficam exposto ao tempo, sem qualquer 
preocupação com higiene ou qualidade 
de vida para os trabalhadores. Falta 
até EPI para todos os trabalhadores, o 
que coloca em risco sua integridade e 
ainda desobedece a NR 18. 
Trabalhadores expostos a perigo e ao 
risco de doenças por negligência 
patronal podem e devem fazer greve 
ambiental, que é a recusa a trabalhar 
em caso de risco. Vai uma paulada na 
gata para ela aprender a cumprir a 
legislação e a respeitar trabalhadores.

IDEALY

Canteiros de obras da Construtora Versatica, em Nova Guarapari, 
mostram o que é uma gata exercer sem o menor puder o mais profundo 
descaso para com a segurança e para com a vida do trabalhador. 
Trabalhador nas alturas sem cinto, nem EPI, sem guarda corpo ou 
qualquer forma de proteção. Essa gata precisa de uma boa paulada para 
aprender que não se brinca com a vida das pessoas. Trabalhador merece 
respeito e tem o direito a trabalhar com segurança.

Na foto abaixo, que é de obra da  Construtora Versatica você pode 
brincar do jogo de sete erros. O perigo é você encontrar mais de 7 erros 
nessa foto, que é um registro do pouco caso da gata Construtora 
Versatica.

JOGO DOS SETE ERROS DA CONSTRUTORA VERSATICA

CONSTRUTORA VERSATICA

Procure: respostas no próximo jornal

Porque será, que tem 
t a n t o s  m e n i n o s ,  
estudantes, principalmente 
s e c u n d a r i s t a s ,  i n d o  
diariamente às ruas e  
ocupando tantas Escolas, 
Brasil afora ?

A TV, o Rádio, os Jornais, 
as Revistas pararam de 
reclamar do Governo e o 

Povo se absteve de votar em todas as Cidades 
do Brasil. Porquê?

As pequenas e médias empresas continuam 
quebrando. Com isso o desemprego galopa.

O Governo, deputados, ministros, senadores 
d a  d i r e i t a  f a l a m  a  l i n d a  p a l a v r a  
“AUSTERIDADE”. Aquela que faz o Prefeito 
não gastar a toa, principalmente em Políticas 
Sociais. Vimos um deputado dizer que quem 
não tem dinheiro para pagar a Faculdade do 
filho, é problema dele, o filho não é meu. 
Porque o governo tem que pagar faculdade 
para filho de pobre ? Ha,ha,ha,ha,, não se bate 
mais panelas. Os parlamentares que deveriam 
representar o povo e não são da direita e nem 
de esquerda se vendem. E agora ?

O povo dos movimentos Sociais está morto? 
Todos? Não, está desacreditado, massacrado 
e a Midia emudeceu para falar de nós. Quando 
fala, é para nos bater e mostram nossas 
manifestações aos pedaços, focando onde não 
tem gente. Não podem mostrar o povo nas 
ruas. Diferente de até três meses atrás, quando 
queriam derrubar o Governo que se gastava de 
dinheiro...COM OS POBRES. 

Caramba, até nas obras tinha peão contra o 
Bolsa Familia, este mesmo, que  hoje 
depende, foi contra. Ei Mídia, fábrica de 
Midióta. Você precisa entender que a Rede 
Globo e demais (6 famílias milionárias 
mandam na comunicação do Brasil) são suas 
inimigas. Inimigas de classe e não querem 
nunca ver você bem.

A 241 tá vindo aí. Só livra a cara de 
banqueiros e grandes empresas...  “Isso tudo 
acontecendo e eu aqui na Praça, dando milho 
aos Pombos” (Zé Geraldo.)



SINDICATO FISCALIZA OBRAS EM GUARAPARI
E ENCONTRA DESRESPEITO E DESCASO

No jornal passado nós alertamos 
sobre obras em Guarapari que 
não respeitam direitos e nem a 
segurança de trabalhadores. 
Uma fiscalização feita pelo 
Sintraconst mostrou situações que 
colocam em risco permanente a 
vida das pessoas que trabalham 
nessas obras. 
Equipamentos de proteção 
individual e coletivos não fazem 
parte da realidade e trabalhadores 
se expõem permentemente a 
acidentes e à morte.
O Sintraconst/ES já encaminhou 
denúncias sobre as situações 
presenciadas para o Ministério 
Público do Trabalho.  É 
impensável que em pleno século 
XXI ainda haja patrões que acham 
que seus empregados possam 
trabalhar nas condições que lá 
foram encontradas. 
A Justiça deverá resolver se a 
dignidade dos trabalhadores deve 
ser respeitada ou não.

informe

JURÍDICO
Os trabalhadores abaixo 
relacionados da 
empresa Maestra 
Construções que 
exerceram suas 
atividades na Lorenge 
devem comparecer ao 
SINTRACONST para 
receberam a 
Participação nos Resultados do 
período, conforme processo 
0001814-08.2015.5.17.0007:
Fábio dos Santos;
João Alves da Silva Filho;
José Quitério da Silva.

PR MAESTRA CONSTRUÇÕES ATENÇÃO TRABALHADORES DA ODEBRECHT E ESTACON

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. 

Tem dinheiro de horas extras de 1997 para vocês receberem

ALERTAS JURÍDICOS
1) Trabalhadores que têm processos movidos pelo sindicato devem anotar os números dos 
processos do qual fazem parte. O acompanhamento pode ser feito pela internet de qualquer lugar e 
isso evita que o trabalhador tenha que ficar vindo ao sindicato ou telefonando.

2) Cuidado co mo que você assina. Não assine nenhum documento do qual você não tenha certeza do que se trata. Muitas vezes é 
má fé e trabalhadores perdem direitos a PR ou abrem mão de benefícios sem saber o que estão fazendo. Fique de olho!



RÁPIDASRÁPIDAS
Fechada a Convenção Coletiva de 
Trabalho, as empresas ficaram com a 
obrigação de pagar uma diferença 
relativa à alimentação. Trabalhadores 
que recebem alimentação in natura têm 
direito a uma diferença de R$ 100,00. Já 
os que recebem cesta básica, têm direito 
a R$ R$ 162,00 de diferença, enquanto os 
que recebem tíquete, recebem o valor de 
R$ 382,00. Fique atento!

Trabalhadores aposentados estão sendo 
ameaçados de terem seus benefícios 
suspensos após revisão sugerida pelo 
governo golpista de Temer. A ideia é 
cancelar aposentadorias por problemas 
de coluna, como bico de papagaio, 
hérnia de disco, entre outras. Essa é 
mais uma luta a ser travada. Já as grande 
aposentadorias, como de juízes, 
deputados e senadores, não são nem 
citadas.

A Grande Vitória elegeu três vereadores 
parceiros e amigos da construção e 
montagem. Aécio Leite (Serra), André 
Lopes (Cariacica) e Fabinho (Viana), têm 
compromisso com os trabalhadores. 
Parabéns aos companheiros e que 
façam bons mandatos. 

O Sintraconst/ES não está mais fazendo 
homologações de rescisão de contratos 
e nem negociação de PR para 
t r a b a l h a d o r e s  d e  c a t e g o r i a s  
diferenciadas (médicos, engenheiros, 
enfermeiros, etc) que não sejam filiados 
ao sindicato. Ou o trabalhador se filia ou 
procure o seu sindicato de origem. 

Diferença na alimentação

Aposentadorias ameaçadas

Vereadores do bem

Só para filiados

Chegou o Novembro Azul

Chegou o Mês da campanha Novembro 
Azul, de prevenção ao câncer de próstata. 
Nesse mês homens com mais de 50 anos 
de idade são chamados a vencer a 
resistência e o preconceito e a se 
submeterem ao exame. O preconceito 
mata mais que a doença. Previna-se, 
procure o médico e faça o exame!

CORTES E AMEAÇAS NA EDUCAÇÃO
LEVAM MILHARES DE ESTUDANTES ÀS RUAS

No dia 24 de outubro, milhares de estudantes secundaristas ocuparam as ruas 
de Vitoria. Eles protestavam contra a Medida Provisória do Ensino Médio, que 
corta disciplinas e não foi debatida com ninguém. O protesto também era contra 
o corte de verbas para os Institutos Federais. Só o Ifes, no Espírito Santo, teve 
cortes anunciados de mais R$ 18 milhões para esse ano.
O ataque aos Ifes é evidente. O governo golpista de Temer não incluiu os 
mesmos no exame do Enem para baixar a nota geral do exame. Ao mesmo 
tempo, lança a PEC 241, que congela investimentos na educação e saúde por 
20 anos. 
No dia do fechamento deste jornal, 1016 escolas estavam ocupadas por 
estudantes em todo o Brasil. A juventude dá exemplo de luta contra um governo 
não eleito e que quer impor perdas à população. Todo apoio à luta dos 
estudantes. 

TORNEIO DE FUTEBOL VITÓRIA E VILA VELHA
Continuam abertas as inscrições para os 
torneios de futebol de campo de Vitória e 
Vilha Velha. Assim que forem definidos os 
locais de realização, os torneios terão 
início. 
As equipes interessadas em se inscrever 
para os torneios devem procurar o diretor 
Waldir Maurício, no Sintraconst/ES.

SINTRACONST PARTICIPA DE SEMINÁRIO
INTERNACIONAL DO CIMENTO NO PANAMÁ

O companheiro Virley e a 
companheira Pretinha 
representaram o Sintracosnt no 
Seminário Internacional do 
Cimento, que aconteceu na Cidade 
do Panamá. Nesse encontro, que 
aconteceu de de 26 a 29 de 
setembro último,  trabalhadores de 
toda a América Latina e do Caribe 
levaram suas experiências e 
debateram a organização 
internacional do ramo.

O desemprego aumenta, os direitos são 
ameaçados, serviços públicos são sucateados. 
VOCÊ VAI CONTINUAR PARADO(A)?
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