
Essa ação ganha pelo jurídico do Sindicato diz respeito a 
processo por pagamento de insalubridade para trabalhadores 
que atuavam na Delta, no ano de 2007. Confira se seu nome 
está na lista:

Atendendo o disposto no TAC (Termo de Ajuste de Conduta) 
nº 48/2019, do IC 001560.2017.000/6, o Sintraconst convoca 
os trabalhadores abaixo identificados e vinculados na RT nº 
00227400-31.2007.5.17.0006, a comparecerem na sede do 
Sintraconst/ES até o dia 18 de outubro de 2019, das 8h às 
16h, para recebimetno e acerto de valores, mediante recibo.

CUT
CONTICOM

FETRACONMAG

JORNAL DO SINTRACONST - TEL: 2125-4850 - Setembro de 2019

Filiado à

Nº 174

Pagamento referente a ação por insalubridade em 2007

TRABALHADORES DA DELTA COM VALORES A 
RECEBER DEVEM PROCURAR O SINDICATO

99279-3654
NOVO

SEUS

DIREITO
S

GARANT
IDOS

Eliseu Alves Pereira
Elisvelto Silvares
Elvis Reini do Nascimetno
Emerson Araújo Caldas
Everton da Costa Azevedo
Ezequiel Gonçalves Pereira
Fábio Henrique de Oliviera

Fábio Jorge Passos
Fábio Rodrigues
Fabrício Sacramento Souza
Fernando Santos
Flaviano Batista
Flávio Rangel Filho
Francisco Coelho dos Santos
Franklin Teixeira

Se seu nome está na
lista, compareça no
sindicato, portando
documentos com
foto atualizada e

a CTPS

06 DE OUTUBRO É DIA DA CATEGORIA

Continuamos na luta em 
defesa dos direitos da nossa 
categoria e na construção de 

um mundo melhor para todos.

O Sintraconst/ES parabeniza a 
todos os trabalhadores e 

trabalhadoras da Construção 
Civil pelo Dia da Categoria. 

Parabéns!



Virley Alves Santos
Presidente do Sintraconst
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Montagem do Espírito Santona Indústria da Construção Civil e

GOVERNO BOLSONARO É SÓ
CORTES DE DIREITOS

Sindicato dos Trabalhadores 

Responsabilidade: Diretoria do Sintraconst/ES 

Além da reforma da previdência, o 
governo Bolsonaro continua atacando 
trabalhadores. A MP 881, aprovada 
também, libera o trabalho aos domingos e 
feriados para qualquer ramo de atividade, 
garantindo apenas um domingo por mês de 
folga. 

Temos que manter nossa luta na 
resistência a esses ataques e buscar formas 
de reverter essas situações que impõem a 
escravidão e humilham o trabalhador 
brasileiro. 

Nossa luta continua.

A  m a n d o  d e  J a i r 
Bolsonaro, os deputados 
federais aprovaram a 
reforma da previdência, 
q u e  p r a t i c a m e n t e 
i n v i a b i l i z a  a 
aposentadoria por tempo 
de contribuição. 

Oito deputados federais capixabas 
votaram a favor dessa maldita reforma. Não 
vamos nos esquecer os nomes deles para 
rejeitarmos todos nas urnas. Agora, 
devemos pressionar os senadores para que 
votem contra o fim da aposentadoria. 

E temos que parar de deixar nosso povo 
acreditar que cortes de direitos geram 
empregos. Isso é mentira e só gera miséria, 
doença e morte.

E a realidade de desemprego só faz 
aumentar. São mais de 14 milhões de 
desempregados no Brasil. Assim como a 
reforma trabalhista não gerou empregos, a 
reforma da previdência também não vai 
gerar. O país não cresce. E é o crescimento 
que gera empregos. 

Dá pra imaginar um 
pedreiro trabalhando até 
os 65 anos de idade, ou 

contribuindo por 40 anos para ter uma 
aposentadoria integral? E ainda, o abono do 
PIS não vai ser pago para quem qualquer 
valor acima do salário mínimo.

27 99703-7553

ATENÇÃO: PATRÕES NÃO PODEM DESCONTAR
DIA PARADO POR GREVE DE ÔNIBUS

12 de agosto: Grande Vitória sem ônibus

Os empregadores que não 
ofereceram transporte a 
seus funcionários no dia de 
paralisação total dos ônibus 
não podem descontar esse 
dia. A greve de ônibus é um 
motivo de ausência que 
independe da vontade do 
trabalhador. Fique atento!

OUTUBRO É MÊS DE
PAGAMENTO DA PR

Entre os dias 15 e 30 de outubro deve 
acontecer o pagamento da Participação 
nos Resultados (PR). Para o pagamento 
acontecer, assembleias devem ter sido 
realizadas em todas as empresas, com 
participação do sindicato. Fique esperto! 
Se a sua empresa não convocou ou não 
convocar a assembleia de PR, 
comunique ao sindicato. 

Todo mês o Cartão Opercard sorteia brindes para a 
categoria. O ganhador do mês de julho foi o 
companheiro Fábio Damasceno Neves Passos, da 
Compacta. Parabéns ao companheiro.

MAIS UM TRABALHADOR SORTEADO

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

Data Feriado Município
06 Domingo Dia da Categoria Todos

12 Sábado Nossa Senhora Aparecida Todos

15 Terça-feira Dia da Cidade Santa Teresa

22 Terça-feira Emancipação da Cidade Muqui

31 Quinta-feira Reforma Luterana Afonso Claudio, Domingos Martins, 
Itarana, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa

31 Quinta-feira Criação do Município Marechal Floriano



Através da Medida Provisória 
889, editada pelo presidente 
Bolsonaro, o governo anuncia que 
vai liberar de uma única vez e para 
todos os cotistas o valor de até R$ 
500 do saldo das contas do FGTS. 
Caso o cotista tenha mais de uma 
conta, a soma dos saques deve ser 
limitada a este valor. O recurso 
estará disponível para saque a partir 
de setembro de 2019, e vai até 
março de 2020. O saque de R$ 500 
da conta do FGTS é automático para 
o trabalhador que tem conta 
poupança na Caixa. Caso o 
trabalhador deseje manter o 
recurso na conta vinculada 
como forma de poupança, é 
preciso fazer solicitação 
expressa. 

A MP também cria uma nova 
modalidade de saque, que é o 

O trabalhador que optar pelo 
saqueaniversário não terá direito ao 
saque por demissão sem justa 
causa. Isso pode trazer ainda mais 
prejuízos na hora da demissão. 

saque-aniversário. 
Esse saque será 
de valor parcial e 
proporcional ao 
saldo das contas. 
Essa modalidade 
também pode ser 
aplicada em 
contas inativas por 
mais de um ano

PRESENTE DE 
GREGO  

Além disso, o papel de poupança 
que tem o FGTS, para momentos 
de desemprego ou para a hora da 
aposentadoria, deixa de ser 
cumprido. Outro prejuízo é a 

descapitalização do fundo, que é 
usado para financiar moradias, 
saneamento, entre outros benefícios 
para os trabalhadores. O governo 
Bolsonaro, com isso, deixa de investir 
na construção de moradias, que gera 
emprego e beneficia o trabalhador, e 
passa essa função para bancos 
privados.

CÂMARA APROVA O FIM DA APOSENTADORIA

MP 889 É PRESENTE DE GREGO E DEIXA O
TRABALHADOR SEM DIREITO AO FGTS NA
HORA DA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA

AMARO NETO (PRB)

FELIPE RIGONI (PSB)

DA VITÓRIA (PPS) SORAYA MANATO (PSL) EVAIR DE MELO (PP)

TED CONTI (PSB)LAURIETE (PL) NORMA AYUB (DEM)

No dia 06 de agosto de 2019 o Brasil ficou menor. 
Os deputados federais aprovaram uma proposta de 
reforma constitucional que praticamente elimina o 
direito à aposentadoria. 

Não se esqueça deles.

Essa reforma praticamente condena a população, 
especialmente a população trabalhadora a uma 
velhice na miséria.  Os deputados federais 
capixabas, em sua grande maioria, votaram a favor 
de banqueiros, de grupos de previdência privada e 
contra a população.

Agora é continuar a pressão para que os 
senadores não aprovem esse absurdo.

A PRESSÃO CONTINUA
Os trabalhadores devem exercer pressão 
sobre os senadores para que eles rejeitem 
a absurda proposta de reforma da 
previdência que praticamente acaba com o 
direito à aposentadoria.
Mande e-mail para os senadores capixabas 
e fale de sua vontade de um dia poder se 
aposentar após anos dedicados ao trabalho.



A Mais Saúde é uma empresa em franca 
expansão no mercado capixaba de 
planos de saúde, prestando um excelente 
atendimento aos seus beneficiários na 
Grande Vitória.

O Sintraconst/ES firmou parceria com a 
Mais Saúde para proporcionar aos 
filiados um plano de saúde com preços 
acessíveis e que pode ser ambulatorial 
ou completo, individual ou familiar. Essa é 
um preocupação permanente do sindicato 
em benefício dos filiados.
Conheça o Mais Saúde e fique tranquilo.

A Mais Saúde se preocupa com o bem-
estar e as necessidades de seus 
beneficiários, colocando à sua disposição 
um atendimento de qualidade.

3078-0300

SINTRACONST FIRMA PARCERIA COM
PLANO MAIS SAÚDE PARA FILIADOS

informeJURÍDICO

Tem dinheiro de horas extras de 1997 para vocês receberem
O Sintraconst/ES está pagando direitos a trabalhadores da 
Estacon que trabalharam nessa empresa em 1997 e que 
participam do processo 0086200.54.1997.5.17.0151 - 
Sintraconst x ESTACON. O processo diz respeito a horas 
extras e o sindicato saiu vencedor na Justiça. É preciso que 
vocês compareçam ao setor jurídico do sindicato e recebam o 
valor a que têm direito. 

ESTACON: PROCESSO Nº 0086200.54.1997.5.17.051

ODEBRECHT: PROCESSO Nº 0074200.22.1997.5.17.0151

Por força de Convenção Coletiva, rescisões de
trabalhadores iletrados devem ser feitas
obrigatoriamente no Sindicato. Estamos de olho!AT

EN
ÇÃ

O

Os trabalhadores da construção 
pesada estavam sem representação 
que garantisse reajustes salariais e 
manutenção de conquistas. Ao 
assumir a negociação, o Sintraconst 
garantiu direitos e defendeu os 
interesses da categoria.

O Sintraconst fechou a negociação 
com a indústria da construção 
pesada e garantiu reajuste de 3,5%, 
pisos salariais por classificação, 
auxílio alimentação, prêmio 
assiduidade, plano de saúde e plano 
odontológico. 

SINTRACONST/ES FECHA
NEGOCIAÇÃO NA

CONSTRUÇÃO PESADA
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