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Aumento salarial já!
Assembleia para apreciação da proposta patronal

Atenção companheiros operários da 
construção, nossa campanha salarial está a 
todo vapor e precisamos decidir qual rumo 
vamos dar a ela. Os patrões estão propondo 
um reajuste salarial muito baixo e é certo que 
se não organizarmos mais a luta provavelmente 
não teremos um aumento maior. O que fazer? 
A greve é nosso único meio de mostrar para os 
patrões quem é que manda. Quando paramos a 
produção os patrões ficam desesperados, pois 
quem trabalha somos nós, esses empresários 
nunca pegaram em uma ferramenta e a única 
coisa que fazem é lucrar fortunas às custas do 
nosso trabalho.

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 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 reajuste salarial real, na carteira de 
trabalho e para todos os operários.

Nossa data base é até dia 18 de dezembro. 
Convocamos todos os operários para uma 
decisiva assembleia nesse dia, às 8h30. Vamos 
analisar a proposta patronal e debater os rumos 
da nossa campanha salarial. A participação 
de todos é de extrema importância. Oficiais, 
serventes, meio-oficiais, vigias, mestres de 
obras, trabalhadores do administrativo, todos 
devem comparecer para decidirem sobre a 
nossa luta. O Sindicato é um instrumento de 
luta, mas a decisão é do trabalhador. 

Vamos à luta companheiros!

Participe da Assembleia
Domingo, dia 18/12, às 8:30h

Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - próximo a Rodoviária



Ouça e participe do Programa:

“Tribuna do 
Trabalhador” 

A farmácia do Marreta 
fornece remédio gratuito para 

hipertensão e diabetes
O Sindicato Marreta através de sua farmácia fornece uma lista completa de medicamentos a preço de 

fábrica com descontos de 30 a 90%,  agora também fornece remédio gratuíto a todos os trabalhadores 
que sofrem de hipertensão e diabetes, esses remédios são fornecidos pelo governo através 
das farmácias Populares a qual fazemos parte. basta apresentação da receita e CpF.

Funciona na sede do Sindicato, com  farmacêutico atendendo em tempo integral, à Rua Além 
Paraíba, 425 - Lagoinha, de segunda à sexta-feira, no horário de 7 às 12 horas e 13:15 às 17 horas.

Agora quando o trabalhador da construção precisar de medicamentos procure o Marreta. Telefone: 
3449.6120.

Esse serviço prestado pela farmácia é para todos os operários da 
construção (associados ou não).  

Farmacêutico  
em tempo integral


