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Diretores do Sintraconst/ES estão percorrendo canteiros de obras em toda a 
base e fazendo mini assembleias com os trabalhadores. Nossa missão tem sido 
alertar os companheiros que, a partir do dia 11 de novembro, entram em vigor 
todas as maldades aprovadas na reforma trabalhista. Mais de 100 direitos dos 
trabalhadores foram extintos e nossa realidade passará a ser bem diferente. 
Agora, nossa organização e capacidade de luta vão ser muito mais 
indispensáveis, para que possamos garantir que tudo o que conquistamos até 
hoje não vá pelo ralo.

Pesquisa recente divulgada mostra que trabalhadores sindicalizados recebem 
mais e têm mais direitos do que aqueles que não se importam com o sindicato. E 
quando o sindicato é de luta, vale a pena estar junto com ele.

Há coisa de 10 anos atrás era impensável termos alimentação nas obras, plano 
de saúde e outros benefício que são fruto de muita luta. Patrão nenhum nunca 
nos deu nada de mão beijada. Agora eles estão com as unhas afiadas para 
retirar direitos e avançar com tudo para tirar o máximo do trabalhador pagando o 
mínimo por isso. Só com o sindicato forte é que poderemos enfrentar essa nova 
realidade. Mesmo por quê, só juntos somos fortes!

SAIBA O QUE IRÁ MUDAR COM O 
FIM DOS DIREITOS TRABALHISTAS

LEIS PARA PATRÕES NÃO
SÃO NOVIDADE NO BRASIL

Assembleias falam sobre o impacto da reforma e o fim de direitos

A criação de leis que defendem interesses de patrões, 
banqueiros e latifundiários nunca foi novidade no 
Brasil. Pelo contrário, a participação do povo ou de 
seus representantes nos parlamentos é que sempre 
foi muito reduzida.
Isso é fruto de todas as ações de uma elite ultra 
conservadora e que nunca aceitou dividir as riquezas 
imensas de nosso país com o povo e com o 
trabalhador.
A novidade nos últimos anos foi a adoção de políticas 
de inclusão, de melhoria salarial e voltadas para o 
bem estar da população. A resposta das elites foi o 
golpe contra a democracia e agora o ataque 
sistemático a direitos. Foi intensa a campanha que 
fizemos contra a reforma trabalhista e da previdência, 
que ainda querem aprovar. 
Ano que vem tem eleição. É o momento de expulsar 
quem vota contra nós e eleger que defende nossos 
interesses. Pense bem e fique atento!
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CULPA DO TEMER

CULPA DA LAVA A JATO

Para criar,em pleno 
século XXl ,  le is que 
derrubem os direitos de 
t r a b a l h a d o r e s  e 
t r a b a l h a d o r a s ,  e r a 
preciso acabar com o 
emprego. Essa foi  a 
primeira parte do projeto. 
Obras paradas e o povo 
sem emprego. E nem foi 
tão difícil, as autoridades 
mandaram parar as obras 
e  o s  D e p u t a d o s 

aprovaram a lei de recessão, quando cortaram os 
investimentos públicos e os desviaram para salvar 
grandes bancos e instituições financeiras ou de 
serviços, com o total apoio da  mídia, que também, 
na condição de grandes devedores de impostos e 
até previdência, foram anistiados. 

Com o povo desempregado ficou mais fácil. Até 
porque, nosso povo não aprendeu a lutar só, até 
com o Sindicato chamando para as lutas - e olhem 
que  vencemos muitas. Mesmo assim, quando a 
situação fica difícil e vemos um grande golpe, 
tentamos nos aliviar achando que não temos nada 
com isso, que é coisa da Dilma, do PT, do Lula, até 
do Sindicato, o problema é deles, daí nos 
omitimos e deixamos o Capital fazer o que quer. E 
o que eles querem é que você trabalhe mais e 
receba menos, dizendo que a mão de obra no 
Brasil é muito cara. Então é de você que vão tirar. 
Como? Te demitem e quando você fichar de novo, 
perdeu benefícios e o salário está menor, as 
regras mudaram e você, desempregado, aceita o 
que oferecem, a família está em casa esperando 
você dar  os seus pulos.  E nós sequer 
conseguimos saber em que lado estamos, ou 
quem defende e luta por nossos direitos, como 
dizia a minha avó, enquanto houver cavalo, São 
Jorge não anda a pé.   

Estamos fazendo muitas assembléias e 
precisamos que nosso povo entenda, no dia 11 de 
novembro nossos direitos acabam, devido à 
aprovação da reforma trabalhista. E daí, vamos 
entregá-los ? 

Fiquem alertas. O país pode precisar de você, 
se prepare para a luta, ou não teremos nada de 
bom para deixar para o futuro de nossas famílias.  
Lembrando Karl Marx......Trabalhadores do 
mundo, UNI-VOS.

Enquanto o Lula não volta, a nossa luta 
continua!

Carioca
Presidente do Sintraconst
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Montagem do Espírito Santona Indústria da Construção Civil e

DESEMPREGADOS E
DESESPERADOS ZANETTI CONSTRUTORA

Em uma obra de construção de um CMEI 
em Jardim América, Cariacica, o bicho 
está pegando. Trabalhadores estão 
completamente abandonados em seus 
direitos, com salários e benefícios 
constantemente atrasados pela gata 
Zanetti. E o pior é que o sindicato já 
denunciou para a prefeitura de Cariacica, 
que é a contratante da obra, e nada ainda 
foi feito. Essa paulada é compartilhada 
pela gata e pela administração de 
Cariacica. Direitos precisam ser respeitados.

FERIADOS NA BASE
Confira os feriados que acontecem no mês de

Setembro na base do Sintraconst/ES
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do Brasil

Aniversário de
Vitória

Vitória
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da cidade Guarapari

Segunda-feira

21

São Vicente
de Paulo

São Mateus

27
Quarta-feira

Aniversário
da cidade

Afonso Cláudio

Quinta-feira

SINDICATO REDUZ ATENDIMENTO NAS
SUBSEDES DE ARACRUZ E GUARAPARI
O Sintraconst/ES se viu obrigado a reduzir o 
atendimento nas subsedes de Aracruz e 
Guarapari. Isso se deu devido à grave crise por 
que passa o sindicato, com queda no número 
de sindicalizados e paralisação de obras por 
todo canto. 
Mas não vamos deixar os trabalhadores 
desamparados. O atendimento nas subsedes 
será suspenso apenas para empresas. Os 
trabalhadores associados ao Sintraconst/ES 
vão continuar com atendimento normal e jurídico, observando horários e 
dias. Serviços como homologações serão feitos apenas na sede do 
sindicato, em Vitória. Os deslocamentos de trabalhadores, nesses casos, 
corre por conta da empresa.
Em Aracruz o atendimento a associados e o setor jurídico só funcionarão 
nas sextas-feiras, de 8h às 17h. Já em Guarapari, o atendimento aos 
trabalhadores acontece normalmente durante toda a semana, mas 
atendimento jurídico só na sexta-feira. Quem precisar de atendimento 
jurídico nos dois municípios deve agendar antes. 
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informeJURÍDICO
Os trabalhadores da BETONPOXI 
ENGENHARIA LTDA que exerceram 
atividades na VALE durante os anos de 2014, 
2015 e 2016 devem comparecer ao 
SINTRACONST para solicitar os pagamentos 
dos valores devidos a título de horas in itinere 
decorrentes de ação judicial movida pelo 
sindicato. 
Para receber o valor devido, o trabalhador 
deve comparecer ao Sindicato e informar 
nome completo, CPF, PIS, número de CTPS e dados bancários (banco, agência e 
conta).
Após o comparecimento do trabalhador, o Sindicato vai informar os dados para a 
empresa que efetuará o pagamento do valor devido diretamente na conta do 
trabalhador. Os pagamentos serão feitos por ordem de comparecimento no 
Sindicato. 

BETOMPOXI PAGA AÇÃO GANHA PELO SINDICATO
CLEUDES DE JESUS SANTOS
JOSIAS PENHA
VALDECIR AMANCIO

Esses trabalhadores estão sendo 
procurados por nosso departamento 
jurídico e não estão sendo 
encontrados. Eles devem 
comparecer na sede do Sintraconst 
sempre às sextas-feiras no plantão 
do Dr. Willian P. Prucoli, das 09:00 às 
16:00 horas, para esclarecimentos 
sobre andamento dos seus devidos 
processos.

ATENÇÃO

CUT REALIZA CAMPANHA NACIONAL PELA
ANULAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA

Uma campanha nacional vai recolher assinaturas em todo o 
Brasil. É a Campanha Pela Anulação da Reforma Trabalhista, que 
vai coletar 1,3 milhão de assinaturas para um Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular que propõe a revogação da Reforma Trabalhista 
de Temer, prevista para entrar em vigor no próximo dia 11 de 
novembro.

Após o recolhimento das assinaturas, o projeto será entregue à 
Câmara dos Deputados, com o lançamento de uma nova etapa da 
campanha, para exigir a votação da proposta. O objetivo do 
Projeto de Lei de Iniciativa Popular é fazer com que essa medida 
se some a outras 11 leis revogadas por meio desse instrumento.

A campanha pela anulação da Reforma Trabalhista foi aprovada 
pelas confederações, federações e sindicatos da CUT, durante o 
recente Congresso Extraordinário e prevê também a criação de 
comitês por essas entidades, para coleta de assinatura.

Quando você se encontrar em espaços públicos com pessoas 
que estiverem recolhendo assinaturas para esse objetivo, não 
deixe de participar. Vamos retormar nossos direitos, vamos fazer a 
lei acontecer em benefício da classe trabalhadora.

INFORMAÇÃO 
DE PROCESSOS

Informações sobre processo judiciais do sindicato 
APENAS serão repassadas através dos telefones ao lado. 
Tem dúvida? Quer saber? Ligue para o lugar correto: 2125-4871 2125-4872

Departamento Jurídico
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Compreender os direitos e deveres dos trabalhadores, em especial sobre saúde e 
segurança na construção civil, tornou-se mais fácil. Repleta de cores, desenhos e histórias 
interessantes, a série “MPT em quadrinhos”, produzida pelo Ministério Público do Trabalho 
no Espírito Santo (MPT-ES), foi elaborada com o intuito de conscientizar os leitores e 
tratar de assuntos sérios de maneira leve e didática.

A coleção de revistas em quadrinhos já está na 31ª edição e aborda diversas questões 
como contrato de trabalho, segurança na construção civil, assédio sexual, trabalho 
doméstico, garagens de ônibus, trabalho escravo contemporâneo, trabalho infantil, 
estágio, inclusão social, reforma trabalhista, entre outros assuntos.

Pensando em levar conhecimento aos trabalhadores da construção civil, o Ministério 
Público do Trabalho e a Decottignies Construtora firmaram um acordo judicial no qual 
parte da verba contemplou a impressão das edições nº 9 (Segurança na construção civil), 
nº 29 (Prevenção é tudo! (EPIs x EPCs) e nº 30 (Trabalho em altura (NR35). O material 
será entregue no mês de setembro.

Todas edições da série podem ser lidas no site www.mptemquadrinhos.com.br ou no 
Facebook "MPT em Quadrinhos"

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DISTRIBUIRÁ
REVISTAS PARA TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO

NÃO É HORA DE
FICAR SOZINHO!

Governo, Empresários, 
deputados e senadores 
que servem ao capital

JÁ FIZERAM DE TUDO PARA
ACABAR COM SEUS DIREITOS!

O SINDICATO
FAZ DE TUDO PARA MANTER

E AMPLIAR DIREITOS!

SINDICALIZE-SE!

CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO
DA CUT REAFIRMA LUTA CONTRA

O GOLPE E POR DIREITOS
De 28 a 32 de 
agosto desse ano 
aconteceu em São 
Paulo a 15ª 
Plenária e o 
Congresso 
Extraordinário e 
Exclusivo da CUT 
para debater a 
conjuntura e 
encaminhar lutas 
para a classe 
trabalhadora brasileira.
O congresso lançou um profundo olhar sobre o inaceitável ataque a 
direitos que está sendo imposto aos trabalhadores e trabalhadoras no 
Brasil, sob a batuta da mídia e das elites empresariais e econômicas 
de nosso país. A aprovação da reforma trabalhista de Michel Temer e 
seus asseclas significa um retrocesso sem precedentes na história 
recente do mundo. Da mesma forma, a proposta de reforma da 
previdência caminha no sentido de extinguir direitos e privilegiar 
apenas grande bancos. A privatização do patrimônio nacional não 
obedece regras mínimas e as denúncias de corrupção revelam uma 
verdadeira quadrilha de golpistas que se lança sem o menor pudor 
sobre o dinheiro da nação e não se importa em comprometer o futuro 
de gerações inteiras.

Delegação capixaba no congresso extraordinário

FERIADO DO DIA DA CATEGORIA
SERÁ EM 13 DE OUTUBRO

O feriado pelo Dia da Categoria, previsto em 
nossa Convenção Coletiva de Trabalho para 
acontecer sempre na sexta-feira mais 
próxima ao dia 6 de outubro (Dia da 
Categoria) esse ano vai acontecer no dia 13 
de outubro. O acordo foi para que os 
trabalhadores possam emendar o feriado 
junto com o do dia 12 de outubro.
Esse ano não teremos a nossa Festa da Categoria. A crise que assola 
nossa categoria não permite que façamos de novo a nossa grande 
festa de confraternização. Esperemos e lutemos por dias melhores.
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