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A GREVE PIPOCA CONTINUA!
Só com luta vamos arrancar o aumento!
Operários já pararam obras das seguintes construtoras:
CONCRETO, CAPARAÓ, DIRECIONAL, PHV,
EPO, PATRIMAR, ARTE SIMETRIA, MARKA
Destacamos os bravos companheiros da obra do
Santa Amélia da Direcional que estiveram parados
desde o dia 21 de novembro e só voltaram ao
trabalho mantendo o estado de greve.
São mais de 5 mil operários que já cruzaram os
braços exigindo aumento nos salários, almoço no
canteiro de obra, lanche a tarde, manutenção das
conquistas da classe.
As equipes do Marreta estão todas
as madrugadas nos canteiros de obra
comandando a luta dos operários da construção
contra a ganância e exploração das construtoras.
É a nossa jornada de lutas por melhores salários e
condições de trabalho.
Os operários da construção civil estão respondendo
com firmeza o chamado do Sindicato. Não nos
intimidam a pressão e perseguição da patronal nem os

Operários da Caparaó, Luxemburgo, parados!

ataques da PM que está sendo utilizada pelos patrões
como “capitão do mato”. Só pra lembrar: “capitães
do mato” eram os pistoleiros pagos pelos senhores de
escravo para caçar e, se necessário, matar os negros
que fugiam do cativeiro.

Atenção Operários da Construção Civil de BH e Região:

AMANHÃ PODE SER A SUA OBRA!
SEM GREVE NÃO DERROTAREMOS A PATRONAL!
Tem muita obra grande pra pipocar a greve. E o
movimento não vai acabar enquanto não arrancarmos
nossas reivindicações.
Os patrões que sempre ganham rios de dinheiro
explorando nosso trabalho vêm agora com o discurso
da crise pra esfolar ainda mais o nosso couro. Estas
construtoras, principalmente as grandes, são as que
financiam estes governantes que assaltam os cofres

públicos e que entregam o país à ganância das
potências estrangeiras, como estamos vendo nesses
escândalos de corrupção.
Por isso, temos de estar firmes e decididos, se
pensam que nos vencerão pelo cansaço, estão muito
enganados! É greve neles! Até arrancar o nosso
aumento! Não aceitamos pagar por uma crise que
não produzimos!

É greve pipoca até o aumento!
OPERAÇÃO TARTARUGA NELES!

O que querem os parasitas do Sinduscon?
Os patrões receberam no dia 23 de setembro nossa
pauta de reivindicações e até hoje não responderam
aos pedidos da classe. E mais, se recusaram a sentar
com o Marreta para discutir a pauta fugindo de
3 reuniões de negociação convocadas pelo Ministério
do Trabalho (26 e 27 de novembro) e do Ministério
Público do Trabalho (3 de dezembro).
Depois de 80 dias de descaso, o Sinduscon
apresenta proposta para violentar nossa Convenção
Coletiva, além do mais o “playboy” que é presidente
do Sinduscon, saiu de férias, dando mostra do total
descaso. Foi dessa mesma forma que em 1979, os
operários se levantaram em fúria contra os descasos
da patronal, naquela época o presidente do Sinduscon
saiu de férias e teve de voltar urgente.
Será que os patrões acham que não têm nenhuma
satisfação a dar aos trabalhadores? Será que se
consideram seguros com os esquemas mafiosos com
os governantes? Acham que podem usar o desemprego
para pisar ainda mais sobre os operários?
Os patrões e o governo querem empurrar crise
deles nas costas dos trabalhadores. O custo de vida
aumenta assustadoramente todos os dias e a vida do
povo está cada dia pior. Os alimentos, a luz, a água,
transporte, remédios, está tudo aumentando de preço
e os patrões acham que vão aceitar não ter aumento

Quantas horas trabalha um operário
para conseguir comprar seu alimento?

Salário mensal
R$1.324,00

Salário dia Salário hora
R$ 44,13... R$6,02

carne 1 kg
R$20,00 = 3hs e 19 minutos
arroz 5 kg
R$13,90 = 2hs e 18 minutos
café
R$15,90 = 2hs e 38 minutos
açúcar
R$9,25 = 1h e 32 minutos

Ouça o Programa

“Tribuna do

Trabalhador”

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

de salário? Como vamos sobreviver? O Sinduscon
está muito enganado se acha que vamos abrir mão de
nossas reivindicações!
As rebeliões operárias das obras do PAC,
recentemente, ou a grande revolta dos operários da
construção civil de BH, em 1979, foram fomentadas
por atitudes como estas que os patrões hoje estão
tomando.
Portanto, chefetes do Sinduscon: não menosprezem
os trabalhadores. Se querem briga, vão ter. Se estão
duvidando da força dos operários da construção civil,
vão conhecê-la.
MARRETA NELES!

Presidente do Sinduscon e prefeito Márcio Lacerda:
que negociatas teriam tramado?

A ganância dos parasitas do Sinduscon não tem limites:

Patrões propõem acabar com nossos
direitos e nada de aumento de salário!

A patronal teve o desplante de mandar para
o Marreta no último dia 11 proposta para acabar
com nossos direitos. Veja os pontos que o Sinduscon
quer mexer na Convenção Coletiva de Trabalho que
está em vigor:
- reduzir a hora extra de 100 para 60%
- implantar banco de horas
- cesta básica só para quem não tiver falta
- reduzir salário dos operários
- legalizar a terceirização nos canteiros
- proibir o trabalhador de usar celular no canteiro
de obra.
Para os salários a proposta do Sinduscon é 0% de
aumento. O MARRETA JÁ JOGOU NA LATA DE
LIXO ESTA PROPOSTA IMUNDA.

Telefones:
3263-1300
3282-1045

Rádio Favela

106,7 FM

Todos os sábados de
8 às 10 horas
Whatsapp ou torpedos:

9661-1067

