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Basta de arrocho salarial!

Operários da construtora Líder apontam 
o caminho: Greve! Mais de 1000 operários 
da construtora Líder estão completamente 
parados em luta pelo reajuste salarial de 
15% e por melhorias na cesta básica. Em 
negociação realizada na manhã de quarta-
feira, 17 de novembro, os patrões milionários 
fizeram a miserável proposta de reajustar 
em somente 6,5% os salários, como forma 
de adiantamento do reajuste que está sendo 
negociado no Sinduscon. Pois na Assembléia 
Geral todos disseram não a essa proposta de 
araque e estão determinados a seguir com a 
paralisação.

Durante a Assembléia, quando os operários 
foram informados de que poderiam ser 
demitidos caso continuassem com a greve, 
todos comemoraram! Mas é claro, pois emprego 
é o que não falta para esses trabalhadores, e 

Greve até o 
aumento!

se são demitidos aqui, conseguem trabalho 
na esquina de baixo. Não devemos aceitar 
esse salário miserável. Não devemos seguir 
construindo esses apartamentos de luxo 
enquanto recebemos salários arrochados. 
Essa Greve deve prosseguir até conquistarmos 
nosso reajuste. Chega de conversa fiada.

Na negociação os patrões tiveram a cara de 
pau de dizerem que estão sem dinheiro. Mas 
como? Estão erguendo nove espigões com 
dezenas de apartamentos de alto luxo e dizem 
que estão sem dinheiro? Pois vão ficar é sem 
nenhum trabalhador. Essa Greve é a prova 
de que não precisamos dos patrões. Eles é 
que precisam de nós. Devemos seguir firmes 
nessa luta. O Marreta saúda a firme decisão 
dos companheiros operários e apóia a decisão 
de cruzarem os braços. Marreta neles e vamos 
que vamos!



Os representantes da empresa agiram da 
forma preconceituosa contra os dois operários 
que fazem parte da comissão de negociação. 
Trabalhadores que durante anos estão dando 
sangue e suor para contribuir com a riqueza 
dos empresários, deviam ser recebidos com 
honras e tapete vermelho no escritório, mas foi 
o contrário, foram discriminados pelos patrões, 
pois queriam impedi-los de entrar na reunião 
no escritório. Além disso, no local da greve, 
um forte aparato policial, desnecessário, 
estava fazendo a vigília na porta da obra. Até 
a tropa de Choque estava no local. Para quê? 
Para fazer o jogo do patrão e tentar intimidar 
os trabalhadores que lutam de forma justa e 
honesta por melhores salários. Pois ninguém 
ficou intimidado e a decisão é de prosseguir 
com a greve até a conquista do aumento.

Patrão discrimina e tenta  
intimidar operários

Imagem do primeiro dia de greve (16 de novembro)

Carnê de Pagamento da Mensalidade Social 
Agora, o Associado do Sindicato pode pagar sua mensalidade em qualquer casa lotérica ou banco, através do 

carnê de pagamento. O carnê foi recentemente lançado  e será entregue aos associados na secretaria do Sindicato. 
Após a data de vencimento, o pagamento só pode ser feito no Sindicato 
ou banco Bradesco.

O Marreta disponibiliza de convênios e serviços para que você possa 
usufruir e assim tirar o maior proveito possível do seu Sindicato. 

Associe-se e tenha direito a esses benefícios: 
•    ATENDIMENTO MÉDICO 
•    ESPECIALIDADES MÉDICAS NA SEDE DO MARRETA 
•   FARMÁCIA COM MEDICAMENTO À PREÇO DE CUSTO 
• REDE DE CONVÊNIADOS COM DESCONTOS PARA  

     ATENDIMENTO 
•  DEPARTAMENTO JURÍDICO 
•  SEGURO DE VIDA EM GRUPO

 106,7
Todos os domingos 

de 8 às 10 horas  
na Rádio Favela FM 
Ligue e participe: 

 3282.1045 
 3282.0054

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 


