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11 DE NOVEMBRO DE 2017FECHADA PARCIALMENTE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
SINDICATO CONSEGUE MANTER BENEFÍCIOS E DIREITOS

Nº 166

Depois de muita luta e resistência, trabalhadores conseguem manter conquistas sociais na Convenção
Coletiva de Trabalho. Representação da montagem e liberação de dirigentes esperam julgamento da Justiça

Mobilização da 
categoria foi 
fundamental para 
a manutenção de
benefícios

O QUE FALTA NA CCT

REPRESENTAÇÃO NA MONTAGEM INDUSTRIAL

Esses dois pontos vão ser julgados pela Justiça do Trabalho, já que não houve acordo. O Sintraconst
continua defendendo intransigentemente a livre representação sindical e o livre direito e sindicalização,

bem como o direito de nossos diretores poderem se dedicar ao trabalho sindical em defesa da categoria!

Os trabalhadores na montagem industrial 
representados pelo Sintraconst, com salários e 
benefícios duramente conquistados, correm o risco 
de ter seus salários rebaixados, caso a Justiça não 
decida favoravelmente no julgamento dessa ação. 
Empresas filiadas ao Sinduscon não querem pagar 
os salários que esses trabalhadores recebem e, 
por isso, entraram em um esquema com o outro 
sindicato, querendo transferir a representação 
sindical para outra categoria, que tem um piso 
salarial cerca de 60% a menos que o do 
Sintraconst. 
O objetivo da manobra é um só: achatar salários e 
retirar direitos. Vamos lutar até o fim contra esse 
ataque sem precedentes aos salários dos 
companheiros da montagem. Vale lembrar que, até 
o julgamento, o que vale para os companheiros da área industrial é o que está 
garantido na última CCT do Sintraconst.

REPRESENTAÇÃO SINDICAL NA BASE
Os patrões também insistiram em não respeitar o 
direito de representação sindical na base da 
categoria. Nossos delegados sindicais, que são o 
contato mais direto entre o sindicato e a 
categoria, já que estão na área de trabalho, são 
atacados em seu direito de atuação e 
participação no sindicato. 
O Sintraconst entende que a organização no 
local de trabalho é fundamental para a 
mobilização da categoria. E esse ataque por 
parte dos patrões, querendo cassar liberações e 
impedir a participação, é só uma mostra de que 
esse trabalho é bem executado por nossos 
delegados e delegadas de base.
O Sintraconst também vai lutar até o fim para 
garantir uma representação cada vez mais   

         atuante para a categoria.
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Virley Alves Santos
Presidente do Sintraconst
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Montagem do Espírito Santona Indústria da Construção Civil e

UM INÍCIO DE MANDATO
COM MUITAS LUTAS SINDIMETAL-ES

Companheiros e 
companheiras, este é o 
primeiro editorial que escrevo 
na condição de presidente do 
Sintraconst. Aproveito para 
mais uma vez agradecer a 
todos e registrar a honra que 
sinto em assumir esse 
desafio tão importante.
Iniciamos nossa gestão sob 
fogo cerrado de patrões que 
querem impor perdas e por 
isso queriam praticamente 

rasgar nossa Convenção Coletiva de Trabalho. No 
cenário que estamos vivendo, mantê-la com todos 
os benefícios foi uma grande vitória. Para isso, foi 
preciso uma ação sindical firme e decidida, 
respaldada na participação efetiva da categoria, 
que não fugiu da luta! Parabéns a todos. 
Vivemos também um momento de muito debate 
em torno das eleições para presidente, 
governadores, senadores e deputados federais e 
estaduais. Os trabalhadores sentiram na pele o 
que é ter um congresso nacional formado em sua 
maioria por representantes dos patrões. A reforma 
trabalhista cortou direitos sem a menor piedade e, 
por muito pouco, não perdemos o direito à 
aposentadoria. 
Mas não se iludam. A reforma da previdência está 
só esperando a eleição. Se um congresso com o 
mesmo perfil de deputados e senadores for eleito, 
certamente vão atacar essa que é uma das poucas 
garantias de uma velhice amparada para quem 
trabalhou a vida inteira.  Informe-se e procure 
saber quais candidatos e partidos têm 
compromisso com a defesa dos trabalhadores. 
Saber quem votou a favor dos ataque a direitos da 
classe trabalhadora já é um passo importante para 
não delegar mandatos a essas pessoas 
novamente. E você pode ter certeza: há pessoas 
que querem te representar e defender seus 
intereses. NA HORA DE VOTAR, PENSE BEM!
As dificuldades que enfrentamos em nossa 
campanha salarial desse ano seriam bem menores 
se não fosse a reforma trabalhista de Michel 
Temer, que muitos de nossos deputados federais e 
TODOS os senadores capixabas ajudaram a 
aprovar. Nossa consciência na hora de votar e na 
hora de assumir a luta coletiva podem determinar 
muitas de nossas vitórias e conquistas.
Que Deus nos ajude nos desafios que temo pela 
frente e na certeza de que lutamos por uma causa 
justa! E a luta continua!

EMPRESAS FAZEM ASSEMBLEIASPARA CONVENCER
TRABALHADOR A NÃO CONTRIBUIR COM O SINDICATO

Os muros não conseguem esconder a
prática anti-sindical e a mentira

FERIADOS NA BASE
Confira os
feriados que
 acontecem
nos meses
de SETEMBRO
e OUTUBRO
na base do 
Sintraconst/ES

informe JURÍDICO
Tem dinheiro de horas extras de 1997 para vocês receberem

ESTACON: PROCESSO Nº 0086200.54.1997.5.17.051 ODEBRECHT: PROCESSO Nº 0074200.22.1997.5.17.0151



Deputados e senadores que aprovaram a reforma trabalhista geraram milhões
de desempregados, arrancaram direitos da classe trabalhadora, e são apoiadoreS

de Michel Temer. DIGA NÃO. NÃO VOTE EM NENHUM DELES!

Evair de Melo 
(PV)

Lelo Coimbra
(MDB)

Marcus Vicente
(PP)

Norma Ayub
(DEM)

Paulo Foletto
(PSB)D
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Rose de Freitas
(PODEMOS)

Ricardo Ferraço
(PSDB)

Magno Malta
(PL)

Quando algum parente, amigo, ou você mesmo, estiver desempregado por 
causa da política perversa de , lembre-se dos deputados e senadoresTEMER
que apoiaram o pior presidente da história e aprovaram uma reforma 
trabalhista feita sob encomenda para os . PATRÕES
Eles agora se fazem de bonzinhos, mas  contra você e contra os SÓ VOTAM
trabalhadores. São Não vamos TRAIDORES, VENDILHÕES DE DIREITOS. 
esquecer. É hora de dizer NÃO a quem vendeu nossos direitos.
NÃO VOTE NELES E NEM NOS PARTIDOS DELES!
VOTE EM QUEM NÃO VOTA CONTRA VOCÊ!
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COM APOIO DE LULA, HADDAD É O NÚMERO 1
Poder de transferência do melhor presidente que o Brasil já teve continua inabalável
Apesar de o ex-presidente ser 

mantido preso político há mais de 
5 meses em Curitiba, quando é 
informado que o ex-ministro da 
Educação, Fernando Haddad, é o 
indicado por Lula para substituí-lo 
como candidato à Presidência da 
República pelo PT, 22% dos 
eleitores declaram intenção de 
voto no petista, revela a nova 
pesqu isa  CUT/Vox  Popu l i ,  
divulgada no dia 13 de setembro. 

Nesse cenário, que é estimulado 
p e l o s  p e s q u i s a d o r e s  q u e  
apresentam uma cartela com os 
nomes dos candidatos, Haddad 
cresceu de 12% para 22% entre 
julho e setembro. O segundo 
colocado, Jair Bolsonaro (PSL) 
passou de 16% para 18%; Ciro Gomes (PDT0 foi de 9% para 
10%; Marina Silva (Rede) caiu de 11% para 5%; Geraldo 
Alckmin (PSDb), também caiu, de 7% para 4%. Já Henrique 
Meirelles (MDB) tem 2% das intenções de votos; João 
Amoedo (Novo) e Álvaro Dias (Podemos), 1% cada; outros 
candidatos têm 1%. Ninguém, brancos e nulos alcança 21% 
e não sabe ou não responderam, 16%.

Mais da metade dos brasileiros 
(53%) já sabe que Lula apoia Haddad 
para substituí-lo com candidato da 
Coligação «O Povo Feliz de Novo», 
que reúne o PT, o PCdoB e o PROS, 
que em Manuela como candidata a 
vice. De acordo com a pesquisa, 
entre julho e setembro, o percentual 
dos que conhecem Haddad 
aumentou de 27% para 42%.

LULA É O PREFERIDO: Nem os 
a t a q u e s  f e r o z e s  d a  m í d i a  
conservadora, nem a prisão política 
e injusta, decidida após um 
processo fraudulento, sem provas 
de atos ilícitos, tira do ex-presidente 
Lula o primeiro lugar entre os 
preferidos pela grande maioria dos 
brasileiros. 38% dos brasileiros 

responderam que votariam em Lula. Isso significa que se o 
Tribunal Superior Eleitoral (TE) não tivesse negado o registro 
da candidatura de Lula, o ex-presidente seria eleito no 
primeiro turno.

Obs: os demais institutos, que não indicam o nome de Haddad
como substituto de Lula, também registram alta acelerada do petista



O Sintraconst e o Sindilimpe/ES estabeleceram 
parceria para a realização de uma série de 
a t i v i dades  re l a t i vas  à  campanha  de  
conscientização e combate ao câncer de mama, 
conhecida em todo o Brasil como Outubro Rosa. 
Durante todo o mês de outubro, várias atividades 
vão acontecer como forma de intensificar a ideia 
de que a prevenção é o melhor remédio, já que o 
câncer de mama, responsável pela morte de 
milhares de mulheres no país, é perfeitamente 
curável quando detectado logo no início. 
As atividades também buscam ser um alerta para 
a necessidade de políticas públicas que garantam 
o atendimento integral à saúde da mulher. O 
fornecimento de acesso ao exame especializado 
para a detecção do câncer de mama (mamografia) 
é um exemplo dessas políticas. Confira algumas 
das atividades programadas para o mês de 
outubro e agende-se (no caso de trabalhadora) ou 
avise sua esposa ou companheira para participar. 

SINTRACONST FIRMA CONVÊNIO COM CLÍNICA MÉDICA
VOLTADA PARA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E FAMILIARES

OUTUBRO ROSA: SINTRACONST E 
SINDILIMPE FAZEM PARCERIA NA

LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA

OUTUBRO

ROSA
CONSCIENTIZAÇÃO

DIA DA 

CATEGORIA
06 de outubro é feriado em

todo o estado. Curta o seu dia!

PARABÉNS, PARA QUEM
CONSTRÓI O BRASIL!

FESTA DA CATEGORIA
Devido às dificuldades que o 
sindicato atravessa, esse ano 
novamente não realizaremos a Festa 
da Categoria. Deixamos aqui para 
cada companheiro e companheira os 
nossos parabéns e votos de dias 
melhores para todos. Que a eleição 
de 07 de outubro nos garanta um 
governo que traga obras e gere 
empregos para nossa categoria, com 
justiça social e democracia!

ATENÇÃO PARA VALIDAÇÃO DE CARTÕES DE BENEFÍCIOS
Atenção, os CARTÕES alimentação e refeição cesta alimentação  assim como os cartões de Plano de Saúde, só  
terão validade se forem homologados nos sindicatos laboral e patronal. Se não for isso, é descumprimento de 
CCT e pode gerar penalização às operadoras dos programas de benefícios garantidos na CCT.
Hoje, os únicos credenciados que cumprem as normas são Comprocard, 
Somar Cestas de Alimentos e Cesta de Alimentos Alimentar. Fique atento para que o seu cartão de benefícios 
esteja legal. 

04 de outubro - Auditório do Sintraconst

Dra. Mary Eugênia Muniz Carvalho - Ginecologista / Obstetra

13 horas - Palestra sobre o câncer de mama e prevenção

O Sintraconst está firmando um convênio de 
parceria para atendimento em saúde que é mais 
uma opção para a categoria e familiares. A Clínica 
do Trabalhador oferece atendimento médico e 
odontológico para filiados e dependentes, a partir 
da adesão através do cartão Opercard. 
A adesão não significa estar ligado a um plano de 
saúde, mas a uma rede de atendimento que só 
cobra quando for utilizado. Para filiados ao 
Sintraconst que possuam o cartão Opercard, há 
opções de atendimento a parti de R$ 11,99 de 
acordo com o procedimento necessitado. 
A Clínica do Trabalhador possui hoje uma unidade 
de atendimento no bairro Feu Rosa, na Serra e 
outra passará a funcionar a partir de novembro em 
Guarapari, no endereço da subsede do Sintraconst.
Você pode preencher o cupom ao lado com seus 
dados e tornar-se um conveniado da Clínica do 
Trabalhador. 
Mais informações pelo telefone 3362-2819.

(Coffee brake, distribuição de brindes,exames de mamografia, e muito mais)

(Apoio: CUT, Sinduscon, Sindsig, Comprocard, Opercard, Somar, Alimentar)

Você é nossa
CONVIDADA!

Válido para 1 Titular e 4 dependentes 
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