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 A DEMOCRACIA É FERIDA
DE MORTE NO BRASIL

FESTA DA CATEGORIA DESTE ANO É SUSPENSA
A nossa tradicional festa do Dia da Categoria, que sempre acontece na 

primeira semana de outubro, este ano será suspensa pela primeira vez 
na história. O Sindicato está passando por sérios problemas financeiros, 
principalmente devido à brutal queda no número de associados, causada 
pela profunda crise que atinge o setor.

Da mesma forma, também foi suspensa a edição anual do Campeonato 
Operário da Construção de Futebol de Campo. Nesse caso, no entanto, o 
sindicato promove torneios municipais em Cariacica, Serra e Vitória. 
Mesmo com todas as dificuldades, continuamos acreditando no incentivo 
ao esporte como forma de integração e de cidadania.

Mas não vamos nos abater. Já realizamos nossa festa em momentos 
de dificuldade. E vamos preparar para o próximo ano um grandioso 
evento, levando mais uma vez toda a alegria da nossa categoria. E 
vamos acreditar que nossa determinação e capacidade de luta nos trarão 
dias melhores. Até apróxima festa, companheirada!

FALE CONOSCO!
NOVO WHATS APP NOVO FACE BOOK

GOLPE:
31 de agosto de 2016. Por 61 votos 

a 20 o Senado da República do Brasil 
consumou uma farsa que se tentou de 
toda forma travestir de ato legítimo. 
Após rasgarem a Constituição 
Brasileira esses senadores, a grande 
maioria respondendo a processos por 
corrupção, destituíram do poder uma 
mulher honesta, contra a qual não se 
provou nenhum crime de 
responsabilidade, única forma de 
justificar sua saída do cargo para o 
qual foi eleita por mais de 54milhões 
de votos. 

Com isso feriram de morte a Democracia no Brasil. Sem a 
menor cerimônia celebram cantando o hino nacional e já se 
preparando para empossar um presidente ilegítimo. 

Os assassinos da democracia no Brasil têm nome e têm 
cara. A grande mídia, propriedade de 6 famílias que 
determinam tudo o que é ou não notícia, verdade ou mentira 
no Brasil; o parlamento brasileiro, que afogado em denúncias 
de corrupção se apegou a um dos maiores corruptos de sua 
história, Eduardo Cunha, para impor a agenda do golpe no 
Brasil; o Judiciário, que se omitiu solenemente frente às 

várias comprovações de que a 
presidenta Dilma não cometeu crime 
de responsabilidade.

Esse tripé golpista contou ainda 
com as elites empresariais e 
senhoriais de um país que ainda faz 
questão de separar a casa grande da 
senzala. E mais ainda, com o poder 
da mídia seduziu multidões e as fez 
acreditar que a "saída" para o Brasil 
era entregá-lo nas mãos de 
ratazanas conhecidas da política 
nacional. 

Nossa democracia foi hoje ferida 
de morte. Mais uma vez. Mas ela tem o poder de 
ressuscitar. E há de ressurgir com a luta dos trabalhadores 
brasileiros que não vão aceitar calados a avalanche de 
ataques a direitos que está por vir. Isso por que não há 
almoço de graça em Brasília e nas hostes golpistas. A 
cobrança da conta virá para ser paga pela classe 
trabalhadora, com arrocho salarial, com desemprego, com 
miséria, com precarização do trabalho e, principalmente, 
com a cassação de direitos. 

De luto, o Brasil precisa novamente acordar para a luta.
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Pela primeira vez, nos 
últimos trinta anos, não 
teremos uma das mais 
belas festas do Espírito 
S a n t o ,  a  F e s t a 
O p e r á r i o  d a 
C o n s t r u ç ã o , 
confraternização de 
trabalhadores e família, 
brincadeiras, sorteios, 
m u s i c a s ,  f u t e b o l , 
d o m i n ó  e  m u i t a 

diversão. 
Bem companheirada, com as obras vazias e 

poucas, a arrecadação do Sintraconst/ES 
caiu drasticamente, tivemos que demitir, 
reduzir valores em contratos de prestação de 
serviços e até agradecemos aos escritórios 
de advogados que atendem a nossa 
categoria, por fazer doação de parte dos 
contratos. Conseguimos honrar nossas 
dívidas e até fazer uma grande campanha 
salarial. Mas ainda não é suficiente para a 
festa. No ano que vem estaremos com ela de 
volta, se Deus quiser.

Para não perder de zero e também 
agradecermos ao povo do futebol, a 
companheirada está organizando dois 
torneios de futebol, um na Serra e outro em 
Cariacica, dias 17 e 24 de Setembro.

Quando este jornal chegar às obras, 
provavelmente, o Brasil terá sofrido um 
gigantesco golpe e cassado um Governo que 
está pagando pelo que fez de certo, não pelo 
que fez de errado. O governo Dilma está 
sendo penalizado inclusive  por não deixar 
faltar dinheiro para o povo do campo, fazendo 
da agricultura familiar, uma fortaleza no 
c a m p o  e  g a r a n t i n d o ,  q u e  e s t e s 
trabalhadores, não precisem vir a ser 
escravos nas cidades. 

Na verdade, o golpe quer impor ao Brasil um 
programa de governo que foi rejeitado pelas 
urnas e por mais de 54 milhões de brasileiros 
que votaram em Dilma. Em sua interinidade, 
Michel Temer já mostrou como quer tratar os 
trabalhadores e as políticas sociais em nosso 
país. É na chibata, no corte de direitos, na 
negação à aposentadoria, no fim da saúde e 
educação como direitos de todos e dever do 
estado.

Fazer o quê ?  O remédio é o trabalhador 
não votar nestes partidos e parlamentares 
golpistas. Fiquem atentos, o alvo são seus 
direitos.

Carioca, Sempre na Luta !

A gata se assanhou novamente e queria que seus 
empregados assinassem um documento sem que eles 
soubessem do que se tratava. Ora, o que a gata quer 
na verdade é uma relação de confiança incondicional? 
Só que os trabahadores não aceitaram assinar sem 
saber do que se tratava. E o fato é que nem uma 
cópia do tal documento chegou até o sindicato. Diante 
da negativa dos companheiros, a gata raivosa e 
pirracenta cortou o almoço da companheirada. Que 
papelão! Vai uma paulada para deixar de ser dissimulada.

MAZZINI GOMES

A gata que faz as obras de reforma da área administrativa do presídio 
de Viana não se preocupa nem um pouco com a segurança de seus 
funcionários. Uma visita rápida deixa ver que não há equipamentos de 
proteção nem individuais e nem 
coletivos. Da mesma forma, não há 
instalações sanitárias decentes e 
nem área de convivência. Parece 
que a gata é daquelas que ainda 
pensam que trabalhador da 
construção civil não precisa ter 
direito à dignidade. Leva uma 
paulada para corrigir os erros 
apurados.

RADANA CONSTRUTORA

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Esclarecemos que por um erro de digitação, a Convenção Coletiva 
de Trabalho foi assinada com o percentual de contribuição sindical 
de 1,5% sobre o salário bruto de cada trabalhador asociado. Na 
verdade o percentual de contribuição é de 1% sobre o salário bruto 
do trabalhador.

QUARTIER
A gata Quartier realiza obras no campus do 
Ifes em Guarapari sem se preocupar com a 
segurança dos trabalhadores. Não é difícil 
perceber no canteiro a falta de EPI’s, num 
claro desrespeito à segurança dos 
trabalhadores. A paulada aqui é mais doída 
ainda, já que atinge também um órgão 
importante e de responsabilidade social, 
como é o Ifes. Os 
trabalhadores não 
devem ser obrigados a 
colocar suas vidas em 
risco pelo não 
fornecimento de 
equipamentos de 
segurança individuais 
e coletivos.



SINTRACONST PROMOVE TORNEIOS DE
FUTEBOL NA GRANDE VITÓRIA

Com o cancelamento do Campeonato Operário da Construção deste ano, 
o Sintraconst/ES está promvendo torneios de futebol em municípios da 
Grande Vitória, com as tradicionais equipes que compõem o campeonato 
e que todos os anos dão um grande show. Não custa lembrar que nosso 
campeonato é o maior evento do esporte amador do Espírito Santo. Por 
isso mesmo estamos muito tristes em não ter a sua edição neste ano.
Mas a bola não pode parar. Acompanhe a programação e agende-se para 
acompanhar os toneios municipais que vão acontecer em Cariacica, Serra 
e Vitória. Veja bem:

CARIACICA: 17 de Setembro, Campo próximo ao Terminal de Cariacica, a partir das 8h
VITÓRIA: Data e local a serem confirmados
SERRA: 24 de setembro, Campo da Escelsa (BR 101), a partir das 8h

ALERTA! O USO DE EPI NÃO É OBRIGAÇÃO SÓ DA EMPRESA.
A SUA VIDA ESTÁ EM JOGO QUANDO VOCÊ NAÕ SE CUIDA!

O Sintraconst/ES flagrou as duas obras das fotos com 
operários trabalhando sem usar EPI (Equipamento de 
Proteção Individual). O risco de morte acompanha 
permanentemente quem age dessa maneira.
O Sintraconst/ES lembra ao trabalhador que não é 
obrigação apenas do patrão o uso de EPI’s e EPC’s nas 
obras. 
É obrigação dos patrões fornecer os equipamentos de 
proteção individual e coletivos, bem como exigir sua 
utilização e oferecer treinamento para os trabalhadores, a 
fim de que saibam como utilizá-los.
Todos os anos perdemos vidas nos canteiros de obras. 
São chefes de família que abreviam suas vidas muitas 
vezes em acidentes que poderiam ter sido evitados se a 
utilização de EPI’s estivesse em dia.
Compnanheiro, fique atento. Use o EPI. Exija o EPC. Fique 
vivo. Seu bem maior é a sua vida!

SENADORES CAPIXABAS GOLPISTAS E TRAIDORES

GOLPISTA GOLPISTA

GOLPISTA

Magno Malta (PR) Ricardo Ferraço (PSDB) Rose de Freitas (PMDB)

Os senadores Magno Malta (PR), Ricardo Ferraço (PSDB) e Rose de Freitas trairam o povo capixaba e votaram a 
favor de um golpe que tirou uma presidenta inocente do poder. A história será implacável com esses traidores e eles 
ainda vão responder por este ato. E, quando pedirem voto, não vote em que não respeita o voto do povo brasileiro.



REUNIÕES DAS SEGUNDAS: SINDICATO
INVESTE EM FORMAÇÃO E PRECISA DE VOCÊ
Continuam a acontecer todas as 
segundas-feiras, na sede do 
Sintraconst/ES as reuniões de 
formação que o sindicato oferece. 
Nessas reuniões são abordados 
varios temas, como direitos 
trabalhistas, qualificação 
profissional, informes sindicais, 
entre outros.
Discussões sobre como procurar os 
seus direitos quando você sofre injustiça no trabalho ou eles são 
negados são comuns em nossas rodas de conversa. 
A formação é uma tarefa do sindicato, voltada para a capacitação 
funcional e intelectual do trabalhador. E o Sintraconst/ES se orgulha 
de investir em formação e oferecê-la para seus trabalhadores. 
Mas, para continuarmos a fazer essa formação, precisamos dos 
trabalhadores. Queremos nosso auditório lotado, para nos dar mais 
motivação nessa tarefa.
E não custa lembrar que o sindicato fornece lanche para todos os 
participantes. Agende esse compromisso: TODA SEGUNDA-FEIRA, 
ÀS 18 HORAS, FORMAÇÃO NO SINDICATO. Venha participar. Venha 
se formar. 

NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO: ISSO É 
MAIS UMA FORMA DE ATACAR DIREITOS

A reforma trabalhista é 
pauta permanente no 
Congresso Nacional, 
que oscila de tempos 
em tempos. Há 
momentos de maior 
calmaria e outros de 
fôlego renovado, como 
este que vivemos 
agora. Entre as 
dezenas de mudanças 
que ganharam novo 
ímpeto nos últimos 
tempos, destacam 
aqui a da prevalência 
do negociado sobre o 
legislado.
A “prevalência do 
negociado” autoriza a 
redução de direitos 
previstos em lei por 
meio de acordos ou 
convenções coletivas de trabalho. Por pouco a mudança não 
foi aprovada em setembro de 2015, depois de ter sido incluída 
como emenda à Medida Provisória 680, que criava o 
Programa de Proteção ao Emprego (PPE). Um mês depois, 
em outubro, a proposta reapareceu no documento Ponte para 
o Futuro, a famigerada carta programa do PMDB para um 
eventual novo governo. O documento se comprometia “na 
área trabalhista, a permitir que as convenções coletivas 
prevaleçam sobre as normas legais”. 
Tramitam ainda na Câmara dos Deputados dois projetos de lei 
que propõem a prevalência do negociado: o PL 4193/12, do 
deputado Irajá Abreu (PSD-TO), e o PL 4962/2016, do 

deputado Júlio 
Lopes (PP/RJ).
Há muito de 
maldade na 
proposta de lei da 
prevalência do 
negociado. Ela 
não acaba 
formalmente com 
as leis trabalhistas, 
mas cria um 
modelo paralelo de 
contratação de 
mão de obra, bem 
mais flexível, 
precário e com 
direitos reduzidos. 
Por isso mesmo 
ela está na agenda 
de prioridades das 
grandes entidades 
empresariais.

O pesadelo do negociado sobre o legislado assombra os 
trabalhadores, justamente em um momento de condições 
menos favoráveis aos trabalhadores. 
É tempo de preparar a munição, porque os tempos que se 
prenunciam serão bastante difíceis. Isso, contudo, não 
torna a luta impossível. Os trabalhadores já derrotaram a 
“prevalência sobre o legislado” uma vez e podem fazê-lo de 
novo. O que temos que fazer é aprender com a nossa 
própria história. E assumir de vez a principal bandeira 
aprovada no último Congresso Nacional da CUT: NENHUM 
DIREITO A MENOS!

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
FINALMENTE E ASSINADA

Finalmente foi assinada a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2015/2017. Essa campanha 
salarial foi uma das mais longas de nossa 
história e mais uma vez contou com a 
disposição de luta dos bravos companheiros e 
companheiras da construção civil e montagem.
A assinatura definitiva da CCT significa que 
todas as cláusulas que dela constam estão em 
pleno vigor e têm força de lei nas relações 
trabalhistas. 
Portanto, questões garantidas como conquistas 
sociais têm que ser desenvolvidas pelas 
empresas. Da mesma forma, pagamentos de 
benefícios como a Participação nos 
Resultados, entre outros, também são 
compromissos que devem ser honrados.
O Sintraconst vai disponibilizar cópia da 
convenção para os trabalhadores. Mas a 
fiscalização do cumprimento da mesma é 
dever de todos, na defesa de nossos direitos e 
na manutenção de nossas conquistas.
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