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O Brasil vai às urnas escolher entre duas propostas para a presidência da república. Uma proposta defende
a volta de direitos e a justiça social. Outra representa autoritarismo, corte de direitos e ameaça à democracia

DEMOCRACIA, JUSTIÇA SOCIAL x DITADURA, FIM DE DIREITOS

DIREITOS: Enquanto o candidato Fernando Haddad promete 
revogar a reforma trabalhista e devolver direitos, o candidato Jair 
Bolsonaro fala abertamente que quem quer emprego deve 
renunciar a direitos. Ou seja, quer aprofundar a reforma 
trabalhista e todos os seus efeitos perversos. 
EMPREGOS: As políticas ultra liberais, como defende Bolsonaro, 
geram desemprego em todos os lugares onde são aplicadas. E, 
para combater o desemprego, só oferecem corte de direitos. Já 

Fernando Haddad promete gerar milhões de empregos 
com retomada das obras paradas e investimento no 
mercado interno nacional. 
VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO: Um candidato que prega 
corte de direitos em nome do emprego, evidentemente, não 
tem propostas para valorização do salário mínimo. Só o 
crescimento econômico com justiça social pode garantir a 
valorização do salário, especialmente do mínimo.
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A HORA DE ESCOLHER
ENTRE DOIS PROJETOS ESAC EMPREITEIRA

No dia 28 de outubro os 
brasileiros e brasileiras vão 
votar no segundo turno das 
eleições presidenciais. Os dois 
candidatos que vão ao segundo 
turno, Fernando Haddad (PT) e 
J a i r  B o l s o n a r o  ( P S L ) ,  
representam dois projetos 
completamente diferentes entre 
si. 

O  cand ida to  Fe rnando  
Haddad, indicado pelo ex-
presidente Lula, traz a proposta 

de geração de empregos, com distribuição de renda e 
ampliação de programas sociais, que valorizem a vida 
do povo trabalhador. Já o candidato Jair Bolsonaro traz 
a proposta de retirada de direitos, sem apresentar 
nenhuma proposta de geração de emprego, além de 
trazer um discurso baseado no ódio às minorias, no 
autoritarismo e até mesmo na defesa da tortura.

São dois projetos de Brasil completamente diferentes 
entre si. Enquanto Bolsonaro representa a 
continuidade e aprofundamento das medidas de 
Michel Temer, com mais cortes de direitos e ataques às 
organizações dos trabalhadores, Haddad representa o 
retorno das politicas de Lula, que geraram mais de 20 
milhões de empregos em 13 anos e levaram as famílias 
brasileiras a poderem consumir e ter acesso a políticas 
públicas nunca antes experimentadas. 

O Sintraconst/ES nunca se furtou a orientar seus 
filiados em momentos eleitorais. Nossa opção, sempre 
demonstrada, é pelas candidaturas que significam 
geração de emprego  distribuição de renda. 

Os trabalhadores brasileiros são convidados hoje a 
pensar seriamente sobre que país querem para suas 
famílias. O do desemprego e do autoritarismo ou o da 
justiça social e da democracia.

Durante esse mês, em parceria com o Sindicato dos 
Trabalhadores da Limpeza Pública, Asseio e 
Conservação, realizamos atividades referentes ao 
Outubro Rosa, que têm o mês de outubro como um 
período de conscientização e combate ao câncer de 
mama. Para o mês de novembro, a atenção se volta 
para a saúde do homem, com especial atenção para o 
combate e prevenção ao câncer de próstata. Muitos 
companheiros, por preconceito ou desinformação, não 
fazem o exame preventivo de detecção do câncer de 
próstata, o que faz com que a doença tenha um grande 
índice de mortes que poderiam ser evitadas. 

Ao mesmo tempo que lutamos por democracia, 
buscamos também despertar consciências e evitar 
mortes que a prevenção e o diagnóstico precoce 
podem impedir.

Nossa luta continua. Por saúde, por um Brasil 
melhor para todos e todas!

FERIADOS NA BASE
Confira os
feriados que
 acontecem
no mês 
e OUTUBRO
na base do 
Sintraconst/ES

Uma paulada que vem do flagrante, quando a 
gente vê uma gata que não está nem aí para a 
segurança do trabalhador. Trabalhador da 
Empreiteira ESAC, terceirizada da Cesan, 
cortando asfalto sem qualquer 
Equipamento de Proteção. Não tem 
máscara, não tem óculos de proteção, 
não tem luvas, não tem quase nada. Será 
a reforma trabalhista já deixando suas 
consequências? Essa paulada é para a 
gata entender que segurança é questão 
de dignidade e de respeito à vida do 
trabalhador.

VIPLAN ENGENHARIA
Essa gata atua com um festival de irregularidades. Denúncias que 
chegaram ao sindicato dão conta de que ela tem trabalhadores nos 
canteiros há mais de 6 meses sem carteira assinada e sem benefícios, 
como a alimentação. Além disso, coloca as vidas de seus empregados em 
risco quando não fornece e nem cobra o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual. As fotos mostram trabalhadores sem proteção em 
lugares altos e até mesmo descalços. A paulada vai compartilhada com a 
Prefeitura de Vitória, que contratou e essa gata e não se importa de 
colocar trabalhadores em risco em suas obras. A obra mostrada é da 
Creche Teodoro Faé, em Maruípe, Vitória. 



É COM O  QUE VOCÊSINDICATO FORTE
PODE MOSTRAR A SUA FORÇA!

informe JURÍDICO
Tem dinheiro de horas extras de 1997 para vocês receberem
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Com desemprego em 
massa, os brasileiros 
não estão 
conseguindo pagar 
contas básicas, como 
de água e luz, diz 
pesquisa do SPC 
Brasil. O índice de 
endividados subiu 
7,6% entre julho de 
2017 e julho de 2018.
CRIME: O aumento criminoso nas contas de luz contribuiu 
para esse elevado índice de inadimplência, onde nos 
últimos 12 meses, a inflação sobre a energia elétrica subiu 
18,02%, enquanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Ampliado) cresceu 4,48%. 
Entre janeiro e julho a tarifa de energia elétrica das famílias 
subiu 13,79% em média, enquanto a inflação medida pelo 
IPCA ficou em 2,94%. Ou seja, a tarifa aumentou quatro 
vezes mais e não teve nenhuma outra categoria que obteve 
um reajuste do salário dessa magnitude.
ABUSO: A decisão sobre qual conta deixar de pagar está 
ligada aos juros abusivos cobrados nas diferentes faturas. 
As contas ligadas a instituições financeiras têm os juros 
maiores que os das contas de água e luz. Portanto, os 
trabalhadores estão dando prioridade para o pagamento de 
dívidas desta ordem.

SINTRACONST VAI ACIONAR EMPRESAS IRREGULARES
COM CARTÕES DE BENEFÍCIOS GARANTIDOS PELA CCT

Atenção, os CARTÕES 
alimentação e refeição, assim como 
os cartões de Plano de Saúde, só 
terão validade se forem 
homologados nos sindicatos laborais 
e patronais. Se não for isso, é 
descumprimento de CCT e pode 
gerar penalização às empresas que 
estiverem irregulares.

Esses cartões de benefícios dizem 
respeito ao tíquete alimentação, 
cartão alimentação, cesta básica e 
planos de saúde.

O Sintraconst vai acionar na 
Justiça as empresas que não fornecerem cartões de 

operadoras que não estiverem 
dentro dos critérios estabelecidos 
na Convenção Coletiva de 
Trabalho. Hoje, as operadoras com 
cartões homologados nos 
sindicatos (laboral e patronal) para 
alimentação e refeição são o 
Comprocard e para plano de saúde, 
SAMP e Unimed. Para o 
fornecimento de Cesta alimentação, 
estão homologadas as operadoras 
Somar e Alimentar.

A partir deste mês o Sintraconst 
vai fazer uma fiscalização rigorosa 

no sentido de que a CCT seja cumprida.



Passado o Outubro Rosa, chega o Novembro Azul. Nesse mês, várias 
ações disseminadas em todo o Brasil alertam para a necessidade de 
prevenção, conscientização e combate ao câncer de próstata, nos 
homens. 

Assim como todos os tipos de câncer, o de próstata tem muito mais 
chances de ser curado se for descoberto logo no início. Acontece que, 
muitas vezes, por preconceito ou desinformação, os homens não 
busquem orientação médica nesse sentido. 

A grande resistência está muitas vezes na realização do toque retal, o 
procedimento mais eficaz para se detectar o câncer de prótata. Nesse 
caso, vale dizer, o preconceito mata mais que a doença. 

Homens com mais de cinquenta anos devem procurar o médico e 
conversar sobre a necessidade de se fazer o PSA (exame de sangue) e, 
no caso de o resultado indicar a necessidade, se submeterem ao exame 
de toque retal. A descoberta do câncer de próstata no início pode evitar 
complicações muito maiores ou até mesmo a morte do portador da doença.

Reflita bem, o preconceito não pode e não deve matar mais que a doença.

SINTRACONST E SINDILIMPE REALIZAM
ATIVIDADE DE CONSCIENTIZAÇÃO NO OUTUBRO ROSA

O evento do Outubro 
Rosa aconteceu no 
auditório do 
Sintraconst e constou 
com a presença de 
dezenas de pessoas

O presidente do Sintraconst, Virley, e a presidenta
do Sindilimpe, Evani, na abertura do evento

No dia 4 de outubro, no auditório do 
Sintraconst/ES, aconteceu uma atividade referente 
ao Outubro Rosa, mês de conscientização e 
combate ao câncer de mama. O diagnóstico precoce 
do câncer de mama pode evitar a morte de milhares 
de mulheres todos os anos no Brasil e no mundo. 
Por isso, o evento realizado pelo Sintraconst/ES em 
parceria com o Sindilimpe/ES trouxe como ponto 
principal a necessidade de políticas públicas 
voltadas para a saúde da mulher. 

A descoberta do câncer de mama se 
dá, principalmente, através da 
realização do exame de mamografia. 
Esse exame precisa ser universalizado, 
com posterior oferta de tratamento 
médico e psicológico. 

Palestras sobre o câncer de mama e 
sobre o apoio a pessoas portadoras 
foram repassadas para os presentes. 

NOVEMBRO AZUL: A SAÚDE DO HOMEM EM DEBATE NO
MÊS DEDICADO AO COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA

OUTUBRO É MÊS DE PR: ASSEMBLEIAS POR
EMPRESA DEVEM DEFINIR PAGAMENTO

Pagamento deve ser feito entre os dias 15 e 30 de outubro

Outubro é mês de pagamento da Participação nos Lucros e 
Resultados (PR), conforme previsto na Convenção Coletiva de 
Trabalho. O pagamento da PR deve ser definido através de 
assembleias realizadas em cada empresa, com a 
participação do sindicato.

O Sintraconst/ES tem realizado assembleias em várias 
empresas, com a finalidade de homologar os acordos para 
pagamento da PR.

Se a sua empresa ainda não realizou assembleia para 
discutir o cronograma de pagamento da PR, entre em 
contato com o sindicato. 

O sindicato 
está realizando
assembleias
em todas as
obras
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