
No dia 3 de outubro acontece a 26ª Festa 
do Dia da Categoria. Nossa festa mais uma 
vez será no SESI de Araçás, a partir das 8 
horas da manhã. Esse ano, mais uma vez 
estamos trabalhando duro para proporcionar 
um dia inteiro de lazer e confraternização para 
a nossa categoria e para seus familiares. Mais 
uma vez teremos muita comida e bebida, 
sorteios de vários brindes e atrações para a 
garotada. Por isso, fique atento para algumas 
informações, a fim de que você possa curtir 
muito a nossa festa. 

QUEM PARTICIPA? 
A festa deste ano será apenas para 

associados e dependentes. Não deixe de 
trazer sua carteirinha de associado ou 
contracheque.

DOMINÓ
As inscrições para o torneio de dominó 

serão mais cedo este ano, de 8h às 9h da manhã. Isso quer dizer que a galera do torneio deve chegar mais cedo. 
FERIADO
O feriado pelo dia da categoria será na sexta-feira, dia 09, já que o dia 6 cai na terça-feira. Nesse dia todas as 

obras estarão paradas e o trabalhador vai ter um dia de descanso. Por que é dia de São Peão.
ESTACIONAMENTO
Este ano o SESI está em obras na área do estacionamento e, portanto, não vamos poder oferecer essa 

comodidade. O sindicato alerta que é melhor a utilização de ônibus para chegar ao local. 
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SINDICALIZE-SE! SÓ ASSIM VOCÊ GARANTE SEUS DIREITOS.

No mês de outubro acontece o pagameto da segunda parcela da 
Participação nos Resultados (PR). Esse benefício é garantido pela 
Convenção Coletiva de Trabalho e toda empresa deve pagar. Antes 
do pagamento deve ser realizada assembleia específica para o 
Acordo da PR. Essas assmbleia são feitas por empresa, 
obrigatoriamente e o sindicato acompanha todas elas.

Não fique de fora da PR, caso não tenha acontecido ainda a 
assembleia na sua empresa, procure o sindicato. Estamos aqui para 
defender os seus direitos. 

OUTUBRO É MÊS DE PR



LORENGEE VAI ROLAR A FESTA...

Carioca
Presidente do Sintraconst
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A gatona Lorenge convoca 
gatinhas para fazer o trabalho 
sujo e aplicar pernadas nos 
trabalhadores. A gata SMG, 
terceirizada da gatona, atrasou 
em mais de um mês o pagamento 
de seus empregados. Esse tipo 
de pernada já e conhecido pelo 
peão, quando uma gatinha pouco 
escolada é chamada para fazer o 
serviço sujo de uma gata 
emplumada. A paulada hoje canta na cabeça das duas para aprenderem a 
respeitar os trabalhadores. E o sindicato vai ajuizar medida judicial de 
responsabilidade solidária por parte dessas gatonas que ficam 
subcontratando gatinhas do mal para fazer maldades com os trabalhadores.

Está chegando o nosso dia, 
mes de outubro, dia 6, dia dos 
trabalhadores da construção civil 
e montagem,

 A festa será dia 3 de outubro, 
sabado, lá no Sesi do Araças. 
Esperamos uma grande 
confraternização entre os 
trabalhadores da construção e 
nossos familiares, vamos 
aproveitar, nós somos uma das 

poucas categorias de trabalhadores que tem seu 
dia e seu feriado, que este ano será no dia 9 de 
outubro, primeira sexta após o dia 6.

Este ano está diferente dos anos passados, não 
temos mais a mesma fartura de emprego e 
estamos vendo o governo ser bombardeado, todos 
os dias, principalmente por esta imprensa golpista 
e pelos direitistas conservadores do nosso pais, 
que acham que trabalhador, serve apenas para 
trabalhar e estão inclusive tentando nos cooptar 
para garantir que eles nos arrebentem e saiam 
como heróis. É como a banana, comendo o 
macaco. Porém se percebermos que estas 
manifestações contra o governo do Partido dos 
Trabalhadores, são feitas pela elite, que em 500 
anos só nos escravizou, já é motivo de sobras para 
a gente ver que é coisa do inimigo, da burguesia, 
que não aceitou nossa melhoria de vida e salário 
dos últimos anos. Até hoje eles acham um absurdo 
assinar a carteira da escrava empregada 
doméstica. A justiça por sua vez, quando a classe 
trabalhadora foi às ruas lutar contra a PL 4330 da 
terceirização, multou as Centrais sindicais em 1 
milhão e 200 mil, por fechar as ruas. Já a 
burguesia vai as ruas, querendo dar o golpe eles 
acham que é democracia. É este Brasil que a 
imprensa quer, são muitos honestos e contra a 
corrupção, desde que seja contra o PT . Até hoje, 
não deu em nada aquele helicóptero cheio de 
cocaína, os milhões recebidos por Aécio Neves e 
Eduardo Cunha,  o esquema de corrupção da CBF/ 
rede globo  e tantos outros escândalos do dia a dia, 
que não tem envolvimento de alguém do PT. Na 
verdade eles estão desesperado, é que nunca se 
viu tanta granfinada presa, não tem mais porque 
abafam. Já contra o PT, mandam até prender quem 
já está preso, como O Zé Dirceu e olha que ainda 
não se tem provas contra ele. Tomara que 
realmente, estas grandes autoridades, criem 
vergonha na cara, prendam os bandidos, porém 
não parem com as obras, parece que o pais, é 
movido a corrupção, prende os corruptos( grandes 
empresários) e o país para. 

Vamos prestar atenção na proposta de redução 
de ministérios feita pela burguesia, eles querem 
acabar com ministérios, que desenvolvem politicas 
sociais, aquelas que os pobres precisam, eles não 
aceitam, que a gente tenha emprego, casa e carro, 
tendo trabalho tá bom, e as leis tem que ser feitas 
para nos calar e aceitar o que eles querem, vamos 
acordar meu povo .

E a nossa luta continua !

ALFA ENGENHARIA
Tem gata que não tem noção do perigo. A Alfa tem escalado seus 
trabalhadores para trabalharem no Sábado e quando eles chegam no 
trabalho são impedidos de bater cartão. Esse golpe na hora extra 
também golpeia a Convenção Coletiva de Trabalho. A fiscalização do 
Sintraconst/ES flagrou esse desrespeito para com os trabalhadores. E 
essa paulada vai com gosto, por que gata que faz isso merece apanhar 
o dia inteiro com muita paulada na testa.

SEGUNDA FEIRA É 
DIA DE FORMAÇÃO
Toda segunda-feira o 
Sintraconst/ES oferece aos 
trabalhadores palestras sobre 
variados temas de interesse do 
mundo do trabalho.
Aqui nós falamos sobre Cipa e 
sobre segurança no trabalho, 
falamos sobre concepção e 
prática sindical, bem como sobre 
cursos de qualificação e 
requalificação profissional. E 
sempre buscamos trazer 
convidados com palestras interessantes e importantes.
Você é nosso convidado a participar toda segunda-feira. São poucos os 
sindicatos que oferecem esse espaço de formação para sua categoria. 
Venha e traga um colega seu. O sindicato fornece lanche e ainda paga a 
sua passagem e a dele! Formação é tudo de bom!

PENSE  BEM: ALGUÉM QUE TE
AMA, TE ESPERA EM CASA

A foto ao lado mostra uma cena absurda de um 
trabalhador em um ponto muito alto de uma obra 
sem qualquer equipamento de segurança. 
Lembre-se que alguém que te ama espera por 
sua volta do trabalho. E não aceite ter que 
trabalhar sem a devida segurança.



A CUT-ES realizou nos 
dias 28, 29 e 30 de agosto o 
seu 13º Congresso Estadual. 
O congresso aconteceu no 
SESC de Praia Formosa, em 
Aracruz e contou com a 
presença de cerca de 300 
delegados e delegadas. 

Além de debater a 
conjuntura e elaborar um 
plano de lutas para o 
próximo período, o CECUT 
também elegeu a nova 
diretoria da central para os 
próximos quatro anos. Como 
presidente da CUT Espírito 
Santo foi eleito o 
companheiro Jasseir 
Fernandes, do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de 
Iúna e Irupi. Pela primeira vez um trabalhador rural ocupa a presidência da Central no Espírito Santo. Desejamos sucesso ao 
companheiro. A nova diretoria da CUT/ES passa agora a ter um mandato de quatro anos. 

Outra novidade do congresso deste ano foi a adoção da paridade entre homens e mulheres. A CUT tem, a partir desta 
eleição, o mesmo número de mulheres e homens em sua direção. 

O companheiro Obadias, do Sintraconst, continua na diretoria da CUT/ES, no comando da Secretaria de Organização. O 
Sintraconst/ES mais uma vez reafirmou o seu compromisso com a organização da classe trabalhadora. 

CUT/ES REALIZA CONGRESSO
E ELEGE NOVA DIRETORIA

Os trabalhadores abaixo estão sendo procurados 
pelo Departamento Jurídico de nosso sindicato. 
Esses companheiros têm ações vencedoras 
movidas pelo sindicato e precisam comparecer 
no departamento jurídico para retirarem seus 
benefícios ou se habilitaram para tanto.
Se você conhece algum dos listados, procure 
informá-lo. Ou, se você está nesta lista, procure o 
sindicato, sempre trazendo documento de 
identidade e sua carteira de trabalho.
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informeJURÍDICO
ATENÇÃO

CONGRESSOS DISCUTEM DEMOCRATIZAÇÃO
DA COMUNICAÇÃO EM TODO O BRASIL

Em todo o Brasil os congresos estaduais 
da CUT debateram a questão da 
necessária democratização da 
comunicação.
Essa reflexão nos leva a pensar questões 
como: porque todos os jornais trazem as 
mesmas notícias? Porque um padrão de 
beleza vale para todos? Por que 
manifestações culturais locais não 
aparecem na TV?
Essas e outras perguntas têm como 
resposta o fato de que apena 9 famílias 
são donas da comunicação em todo o 
Brasil e são elas que determinam o que 
todas as pessoas vão ler nos jornais e 
revistas, ouvir nas rádios ou assistir nas TV’s. Isso é monopólio e atenta 
contra a democracia. 
A CUT Espírito Santo também trouxe esse debate para o seu congresso 
e estabeleceu metas de ação para desenvolver a luta pela 
democratização da comunicação aqui no Estado.

ATENÇÃO PARA DIFERENÇA NA CESTA BÁSICA
Todas as empresas que fornecem cesta básica no lugar do tíquete 
alimentação devem pagar aos seus empregados a diferença mensal no 
valor da cesta. Nesse mês de agosto o valor da cesta básica foi de R$ 
161,00. Isso quer dizer que a difereça a ser paga pela empresa é de R$ 
93,00.
Se sua empresa fornece cesta, você tem direito a receber essa diferença. 
Se a empresa não pagar, você deve denunciar ao sindicato, ligando para 
o telefone 2125-4850 ou comunicando em nosso WattsApp (zap zap), 
número 27 99279-3708



CUT E MOVIMENTOS SOCIAIS VÃOS AS
RUAS EM DEFESA DA DEMOCRACIA

No dia 20 de agosto a CUT e movimentos 
sociais foram às ruas em todo o Brasil em um 
ato nacional em defesa da democracia e da 
liberdade e por mais direitos para a classe 
trabalhadora.
Nesse ato, denunciamos a tentativa de golpe 
arquitetada pela direita reacionária brasileira, 
que não aceita o resultado das últimas 
eleições. Também denunciamos as ações 
orquestradas pela grande mídia para tentar 
incriminar os movimentos sociais, a CUT e o 
governo da presidenta Dilma. Os 
trabalhadores e os movimentos sociais 
capixabas mais uma vez reafirmaram o seu 
compromisso com a democracia, com os 
direitos da classe trabalhadora e com a 
liberdade. Na defesa desses direitos 
continuaremos a ocupar ruas e praças, 
sempre que for preciso. Ato em Vitória. Democracia, sim; golpe NÃO!

O companheiro 
Aécio Leite, 
presidente da 
Fetaconmag e 
vereador pelo 
município da 
Serra, lançou 
projeto para 
construção de 
habitações de 

interesse social que quer atender moradores do 
município que sejam filiados ao Sintraconst/ES, 
Sintraconst Pesada, Sindicomerciários, Senalba, 
Sindaema, Sindfer, Sindimármore, Sintracical, 
Sindimetal, Sindiupes, Sindsaúde,  Sinergia e Sinteses. 
O projeto a ser desenvolvido será implantado a partir da 
mobilização da sociedade civil organizada nos 
sindicatos, através do Programa Minha Casa Minha Vida, 
do governo federal. Segundo Aécio Leite, o programa 
tem como público alvo trabalhadores filiados a essas 
entidades sindicais, e que recebem até três salários 
mínimos. 
Os critérios de seleção, os beneficiários, as 
especificações da unidade habitacional e as demais 
regras de implantação e financiamento serão regidos 
pelos normativos do programa Minha Casa Minha Vida.  
Uma das grandes vantagens ainda é a mensalidade, que 
deve ser no valor de R$ 25,00. 
Essa é uma das diferenças de se ter um sindicalista 
comprometido com a classe trabalhadora como detentor 
de um cargo público. Os projetos de um mandato 
comprometido com o mundo do trabalho são para 
beneficiar trabalhadores. 

VEREADOR DA SERRA QUER 
CASA PARA SINDICALIZADOS

Aécio Leite. Casas com prestações de R$ 25,00

Projeto do vereador Aécio Leite que institui a Fábrica do 
Trabalho foi aprovado na Câmara de Vereadores da Serra.  A 
ideia é qualificar alunos da rede pública de ensino e 
encaminhá-los ao mercado de trabalho. A proposta do 
vereador Aecio Leite (PT) prevê que os jovens tenham acesso 
a cursos de capacitação, a serem oferecidos no contraturno 
escolar e possam ocupar as vagas de emprego oferecidas 
pelas grandes empresas da Serra. “Vamos formar mão de 
obra específica para encaminhar às grandes empresas 
sediadas na Serra, como Vale e ArcelorMittal, que têm 
contratado trabalhadores de outros estados”, explicou o 
parlamentar.
A viabilização dos cursos deve se dar através de parcerias 
com entidades ligadas ao emprego na indústria, como Findes, 
FIES, entre outras. 
O Sintraconst/ES parabeniza mais essa iniciativa do nosso 
companheiro vereador. E esperamos que mais sindicalistas 
assumam postos eletivos e levem a sua experiêcia de defesa 
dos trabalhadores para os mandatos.

VEREADOR SINDICALISTA APROVA
FÁBRICA DO TRABALHO NA SERRA
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