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Organizar a Greve contra
esse salário de fome
As negociações coletivas seguem
sem nenhum acordo. Os patrões
estão propondo só 8% de Reajuste Salarial e se não fizermos greve
dificilmente vamos arrancar mais do
que isso! Na nossa última Assembleia foi aprovada a reivindicação
dos salários bases de R$1.500 para
oficial e R$1000 para servente. É
preciso mais mobilização e já temos que entrar em ritmo de greve.
O Marreta está intensificando as
mobilizações e panfletagens, mas
o determinante é todos os operários
estarem prontos para cruzarem os
braços. Temos que entender a mixaria de reajuste que estão propondo, no caso do servente de pedreiro,
esses 8% serão só R$48,90 a mais
no salário, o que não cobre nem a
imensa inflação que tivemos nesse
ano. Além disso, sabemos o quanto
as construtoras estão nadando de
braçadas com os lucros do setor.
Não devemos aceitar isso!
A conquista está em nossas mãos
e nesse momento de negociações
coletivas é de extrema importância entender o
contexto da nossa luta. Muitos patrões usam a
tática de pagar um salário a mais, mas fora da
carteira. Ou seja, agora que o setor está aquecido ele paga a mais, mas se a coisa esfriar ele retira esse aumento. Temos que lutar por um rea-

GREVE

juste salarial real, na carteira de trabalho e para
todos os operários. Juntos somos mais fortes.
A palavra de ordem é: Mobilização, operação
tartaruga e greve! Todas as grandes conquistas
dos operários foi com greve e nesse ano não vai
ser diferente. Chega de salário de fome. A greve
é o único caminho.

Jovem! Participe da Campanha Salarial!

JOVEM

PARTICIPE DA CAMPANHA SALARIAL
O Marreta convoca todos os jovens a participarem mais das lutas da classe! Somos milhares que temos nas mãos um enorme potencial. Estamos no meio da
Campanha Salarial e já foi provado que o grande combustível para essa campanha
pegar fogo é a participação ativa da juventude operária.
Temos que nos revoltar contra essa exploração. Não devemos aceitar que roubem
nosso direito a melhores condições de trabalho, melhores salários e acesso à educação. O futuro está em nossas mãos e cabe a nós transformá-lo.
Os patrões utilizam da nossa força física para se enriquecerem mais. Querem se
enriquecer as custas da nossa saúde, nosso suor e sangue. São vários jovens que
morrem nos canteiros de obras por causa da ganância desses empresários.
Muitos de nós jovens, entramos para construção com o objetivo de conquistar uma
vida melhor, pensando em ajudar a família e construir um futuro fruto do nosso trabalho, mas na prática ainda seguimos oprimidos em alojamentos de má qualidade
e recebendo mixaria.
Temos que ficar atentos e utilizar da nossa rebeldia para fortalecer a luta dos nossos companheiros.

!

Atenção companheiros! Se hoje temos alguns benefícios, como cesta
básica, café da manhã, seguro de vida em grupo, refeitórios, uniformes,
etc. Tudo isso foi fruto de uma luta dos operários mais antigos, principalmente na década de 90. Precisamos saber dessa história de lutas dos
nosso velhos companheiros para prosseguirmos essa batalha e unirmos
mais ainda a nossa classe!
Ouça e participe do Programa:

“Tribuna do
Trabalhador”

Denuncie as irregularidades
ao Marreta - Tel.: 3449.6100

