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PROTESTOS EM TODO O BRASIL DENUNCIAM
ATAQUES A DIREITOS TRABALHISTAS

No dia nacional de paralisação, centrais sindicais e movimentos populares realizaram atos em todo o Brasil rumo à greve geral

No dia 22 de setembro aconteceu o Dia 
Nacional de Paralisação, convocado pela 
CUT e outras centrais, e por movimentos 
como a Frente Brasil Popular e Frente 
Povo sem Medo.

Em Vitória um grande ato aconteceu 
em frente à Assembleia Legislativa, 
reunindo milhares de pessoas.

O Dia Nacional de Paralisação foi um 
dia de denúncia em todo o país dos 
ataques que estão sendo tramados contra 
direitos históricos dos trabalhadores 
brasileiros. 

Rumo à greve geral
As centrais sindicais não descartam a 

realização de uma greve geral em todo o 
país, caso continuem os ataques a 
direitos. 

Há projetos no congresso nacional que 
fazem o cabelo arrepiar, com toda sorte de ataques. Para completar, o governo 
golpista de Michel Temer ainda acena com medidas como aumento da jornada de 
trabalho, fim de férias e 13º, terceirização desenfreada, privatização do pré-sal e 
congelamento de investimentos em saúde e educação. 

Os trabalhadores brasileiros não vão aceitar nenhum retrocesso. NENHUM 
DIREITO A MENOS é o grande mote de resistência da classe trabalhadora nesse 
momento em que o país vive um golpe de estado e onde direitos são ameaçados 
todos os dias. Se preciso for, vamos construir uma grandiosa greve geral e parar 
esse país em nome dos direitos da classe trabalhadora e em defesa da democracia.

OUTUBRO É MÊS DE PAGAMENTO DA PR
Outubro é mês de pagamento do benefício da 

Participação nos Resultados. Em todas as 
empresas é preciso acontecer assembleias para 
fechamento do acordo da PR. As assembleias são 
por empresa.

O pagamento da PR deve começar a ser feito a 
partir do dia 15 de outubro.

Se a sua empresa não efetuar o 
pagamento da Participação nos 
Resultados, você deve denunciar 
ao sindicato, que vai exigir o 
cumprimento da Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Asssembleias da 
PR em Guarapari

CONTRIBUIÇÃO PARA
O SINDICATO É DE 1%

O  d o c u m e n t o  fi n a l  d e 
fechamento da Convenção 
Coletiva de Trabalho deste ano 
saiu com um erro de digitação, 
onde mostra que a contribuição 
sindical para o Sintraconst é de 
1,5%.

ISSO NÃO ESTÁ CERTO! A 
contribuição que o trabalhador 
faz para os sindicato é de 1% e é 
isso que deve ser descontado 
pelas empresas a título de 
sindicalização.



ORGANIZAR OS TRABALHADORES
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Não utilização de equipamentos de 
segurança, sem áreas de vivência, 
sem refeitórios e nem banheiros 
decentes. Em Guarapari e Anchieta 
os trabalhadores pedem socorro. 
Até obra da empresa do presidente 
do Sindicato Patronal, a Anda, 
mostra total insegurança. O 
descaso é imenso. Uma semana de 
fiscalização do sindicato lá deve ser pouco para notificar a gataiada e 
mostrar a necessidade de investimentos em segurança e em dignidade 
para o trabalhador. Por isso a paulada é geral em Guarapari e Anchieta. 
As fotos mostram o descaso com o trabalhador.

RESISTIR AO GOLPE E AO

Este golpe que foi 
dado, com a retirada 
de uma Presidenta 
Democraticamente 
eleita e o Congresso 
ditar  as regras de um 
novo jogo tem como 
objetivo Privatizar 
tudo o que  for 
possível. Reforma da 

Previdência e Reforma Trabalhista, 
evidentemente retirando nossos 
direitos em nome de uma 
MODERNIZAÇÃO DO TRABALHO. 
Imaginem um pedreiro, com 70 anos, 
quem lhe dará emprego?  COVARDIAS 
que deixam a burguesia maravilhada. 
Em defesa de seus direitos use seu 
VOTO, temos que saber em quem 
votar.  Temos acompanhado o Trabalho 
de duas Chapas de Oposição muito 
interessante, os Vigilantes, que estão 
na base e fazem, eles mesmos  todo o 
trabalho do sindicato, que está sob 
intervenção e depois de quatro anos 
terá eleição. Temos também a chapa 
Direção Certa dos Rodoviários, que se 
organizaram e criaram, junto com o 
Mandato do Nosso Vereador Aécio 
Leite, uma Lei, que proíbe motorista 
cobrar passagem no município da 
Serra. Tudo isso é VOTO, observem em 
quem votar, não vote em traidores, 
muito menos em quem é bancado por 
eles. Estes são os piores.  Trabalhador 
tem Partido, se não tiver candidato, ao 
menos vote em quem é realmente da 
luta e contra a desigualdade.
Vamos à Greve Geral !
Viva a Resistência !
Fora Temer !

ATAQUE A DIREITOS

OBRAS DE GUARAPARI
E ANCHIETA

ZAMATTI
Essa gata de Guarapari está cortando o dia do trabalhador que falta na 
cesta alimentação. Isso não pode. A gata também não pagou ainda a 
diferença no valor do cartão alimentação até hoje. Vai uma paulada pra 
ela aprender que tem obrigações que precisam ser cumpridas.



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

EMPRESAS E SINDIMETAL JOGAM CONTRA MONTAGEM INDUSTRIAL
Empresários da montagem industrial estão se junto ao Sindicato dos 
Metalúrgicos para impor perdas aos trabalhadores da montagem filiado ao 
Sintraconst/ES. 
A nossa Convenção Coletiva de Trabalho garante melhores salários e mais 
benefícios aos trabalhadores da montagem industrial. Só que o 
Sindimetal/ES também tem trabalhadores da montagem industrial em sua 
CCT, com a diferença de que ali salários e benefícios são menores.
E aí que as empresas estão se aproveitando. Elas querem impor, mesmo a 
trabalhadores filiados ao Sintraconst/ES, a CCT do Sindimetal/ES. O 
Sintraconst/ES não entende por que os companheiros metalúrgicos estão se sujeitando a esse jogo dos empresários 
para prejudicar trabalhadores. 
O Sintraconst/ES se dispõe a debater o assunto e a fazer assembleias conjuntamente com o Sindimetal, para que os 
trabalhadores possam escolher a representação que desejarem.

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

PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO:
UMA MALDADE SEM LIMITES NO GOVERNO GOLPISTA
E os deputados e senadores do golpe continuam a atacar os 
trabalhadores. O Projeto de Lei 4193/2012, que está em tramitação 
no congresso nacional, representa um dos maiores retrocessos na 
história das relações de trabalho no Brasil. O projeto diz que pode 
haver prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, só vale o 
que está na CLT se o acordo ou  convenção coletiva não dispuser 
em sentido diferente. Esse projeto flexibiliza e cria condições para 
precarizar direitos dos trabalhadores, ainda mais em momento de 
retração da economia ou de fragilidade do movimento sindical. 

A VERDADE É QUE....
Querem mais uma vez rasgar a CLT. Ora, os trabalhadores usam a 
CLT como ponto de partida para ampliar conquistas. O que está 
nela é lei e ponto final. Querem dar ao patrão o direito de impor o 
que quiser, inclusive com retrocesso e retirada de direitos. Em 
época de desemprego, uma lei como essa vira moeda de 
chantagem para a garantia de empregos em troca de benefícios.



SINTRACONST MUDA CRITÉRIOS NA HOMOLOGAÇÃO
Para melhor atender os associados do sindicato, o 
Sintraconst estabeleceu alguns critérios para 
homologação de rescisões de contratos. O 
Sintraconst/ES não vai mais fazer homologação de 
trabalhadores de categorias diferenciadas 
(engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, 
médicos e enfermeiros) que não sejam associados ao 
sindicato. Também não faremos mais homologações 
nos casos de demissão por justa causa.
Em caso de morte do trabalhador, a homologação só 
será feita com a apresentação da certidão de 
dependentes. 
Essas mudanças são necessárias para que os 
trabalhadores associados sejam mais bem atendidos 
em nosso setor. 

FUTEBOL

Já aconteceram os torneios de futebol de 
campo nos municípios de Cariacica e Serra. 
Em Cariacica, a equipe campeã foi a MJ, 
tendo a Tolentino como vice-campeã. Em 
terceiro lugar ficou a Hidro Engenharia.
Já na Serra, a equipe campeã foi a Hidro 
Engenharia, seguida pela JE Jabou como 
vice-campeã. O terceiro lugar na Serra ficou 
com a equipe Santa Paula.
Parbéns aos participantes.

Equipe campeã de Cariacica, MJ

MAIS TORNEIO
Estão abertas as inscrições para 
torneios de futebol Operário da 
Construção em Vitória e Vila Velha. 
As equipes interessadas devem 
procurar a Secretaria de Esportes do 
Sintraconst para se inscreverem ou 
ligarem para o diretor Waldir, pelo 
telefone 99255-5489.

O Opercard é novo cartão que vai ser entregue para todos os 
trabalhadores da construção civil e montagem. Todo associado vai 
receber o seu cartão, que lhe dará acesso a descontos e vantagens em 
mais de 11 mil estabelecimentos que têm convênios com o Sintraconst. 
Entre estes há faculdades, o Ifes, farmácias entre vários outros.
Todas as empresas devem fazer a solicitação para emissão do cartão 
junto ao sindicato. 
Essa é mais uma conquista de nossa Convenção Coletiva de Trabalho, da 
qual precisamos fazer uso. 

OPERCARD: O NOVO CARTÃO DO TRABALHADOR

EMPRESAS TÊM QUE PAGAR
DIFERENÇA NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO
Quando foi fechada a Convenção Coletiva 
de Trabalho, ficou a pendência sobre 
pagamento de diferença no cartão 
alimentação. Esse valor foi estipulado em 
R$ 100,00 (cem reais). Só que várias 
empresas não estão pagando a difença 
referente aos cartão e cesta. Com isso já 
estão acumulados os meses de julho, agosto e setembro. 
Está avisado. Nós vamos começar a parar obras a fim de que nossos 
direitos sejam respeitados.

FERIADO DO DIA DA 
CATEGORIA SERÁ NO DIA 7

O feriado do Dia da Categoria cairá 
este ano no dia 7 de outubro. Faz 
parte da Convenção Coletiva de 
Trabalho que o trabalhador terá 
direito a um dia de feriado referente 
ao dia da categoria, que é dia 6 de 
outubro. Mas o acordo é que o feriado 
sempre será transferido para a sexta-
feira mais próxima.
Portanto, para o dia 7 de outubro, você já pode programar um dia 
de descanso e lazer.
E parabéns, trabalhador da construção, pelo seu dia.

FERIADO
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