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Aumentar a mobilização para arrancar
melhores salários, alimentação e uniforme
Após três rodadas de negociações, o Sinduscon-MG
fez a mesma proposta dos anos anteriores, de corte de
direitos e redução do percentual de horas extras a troco
de um reajuste fajuto que não satisfaz o anseio dos trabalhadores. Como todos os anos, os empresários sempre defendem a precarização do trabalho e o salário
arrochado. Minas Gerais tem o pior salário da região
sudeste. Em São Paulo e no Rio de Janeiro os trabalhadores recebem bem mais (ver tabela no verso).

Companheiros, o único meio de arrancar aumento salarial e não permitir o corte de direitos
é continuarmos mobilizados, fazendo operação
tartaruga e preparar para a Greve, que será ine-

vitável se o patrão não mudar sua proposta. Nós trabalhadores da construção não temos nada a perder. Serviço é o que não falta, veja no verso do boletim. O fato

de ter algumas empresas pagando acima do piso salarial demonstra que todas têm condições de melhorar a
proposta salarial. Nessa campanha temos que usar o
aquecimento do setor a nosso favor, entendendo que
não falta oportunidade de trabalho, que em toda esquina tem empresa contratando. Esse ambiente é ideal
para arrancarmos mais direitos para toda categoria, já
que o desespero dos patrões é combustível para a nossa luta.
Chega de vermos os patrões lucrando milhões às
nossas custas. Temos que aprofundar a luta por melhores salários. Temos que exigir que a empresa forneça
uniformes para todos os operários e exigir alimentação
em todas as obras. Só conquistaremos nossas reivindicações se mostrarmos nossa força, através da luta de
todos!

Manual da Operação Tartaruga

Você está preocupado com a aplicação da Operação Tartaruga? Não sabe como aplicá-la? Seus problemas
acabaram. O Marreta preparou um manual prático e eficiente. Ninguém vai poder falar que não sabe participar da Operação Tartaruga. Recorte e guarde!

Veja as 10 principais recomendações

1º - Bata primeiro o seu cartão e troque de roupa depois, tudo bem devagar.
2º - Vá mais vezes ao banheiro e demore o máximo. Isso é bom para a saúde!
3º - Como o calor está intenso, tome bastante água, devagar, para ficar hidratado.
4º - Ao carregar um saco de cimento, peça ajuda a mais 3 companheiros, fica um

É hora de
praticar

em cada ponta.
5º - Para ficar uma parede bem feita, assente menos tijolos por dia, pelo menos 5
minutos por cada
6º - Os carpinteiros devem investigar os dentes da serra circular a cada corte.
7º - Se o chefe vier falar alto ou gritar, você pode exigir danos morais. Exija que
ele fale baixinho com você, com educação.
8º - Os armadores devem amarrar com calma as ferragens, com arame a mais. Isso é bom para a estrutura do prédio.
9º - Coloque o papo em dia com seus colegas! Assunto é que não falta. Vamos produzir o tanto que recebemos.
10º- Não fique muito tempo em pé, sente sempre que puder, e se o patrão encher o saco denuncie ao Marreta.

Se o patrão te demitir por algum desses motivos, não se preocupe, receba seu acerto e
vá trabalhar na obra ao lado!

Nos canteiros de obras e nos jornais,
vagas têm de sobra, mas o salário em BH e
Região é um dos piores do Brasil

Vejam os pisos na Região Sudeste

Oficial
Rio de Janeiro
R$1155,00
São Paulo
R$990,00
Belo Horizonte é o pior R$836,00

1/2 Oficial
R$836,00
R$631,00

Vigia
R$836,00
R$829,00
R$565,00

Servente
R$792,00
R$829,00
R$539,00

Ouça o Programa
“Tribuna do
Trabalhador”

Todos os domingos de 8 às 10
horas na Rádio Favela FM

de 8 às 10 horas
na Rádio Favela FM

(31)3282-1045 e (31)3282-0054

Todos os domingos

Ligue e participe:

