
ATENÇÃO! É hora de parar a EMCCAMP!
 É isso mesmo 

companheiros, é 
hora de parar a 
EMCCAMP e mostrar 
pra esse garoto 
mimado do André 
que é o presidente do 
Sindicato dos Patrões 
a nossa insatisfação. 
O André é filho do 
Eduardo e sempre teve 
vida mansa, agora ocupa esse cargo 
e quer transformar a nossa sofrida 
categoria em “parque de diversões 
dele”. Tentou obrigar os companheiros 
a trabalharem aos sábados e deu com 
os “burros n’água”, nesta campanha 
salarial que é a primeira após sua posse 
como presidente do Sinduscon, esta 
querendo impor a política de arrocho 
que os companheiros já rechaçam.

Temos que colocar esse “playboy” 
mimado em seu lugar e mostrar que 
estamos dispostos em seguir na luta 
até arrancar o que é nosso por direito. 
Somos nós que construímos e eles 
estão ganhando rios de dinheiro 
às nossas custas. Vamos para as 

obras da EMCCAMP e só voltar a 
trabalhar quando formos atendidos. 
O André não esta nem ai com as 
nossas dificuldades, vamos seguir o 
exemplo de luta dos companheiros 
da Direcional e MRV, que ousaram 
lutar! Arrancaram uma antecipação 
até que seja definido o nosso Dissídio 
Coletivo que esta emperrado no TRT.
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Operários da Direcional apontam o caminho:
Em uma grande 

d e m o n s t r a ç ã o 
de firmeza e de 
o r g a n i z a ç ã o , 
os operários 
da Direcional  
a t e n d e r a m 
ao chamado 
do Marreta e 
mostraram na 
prática, que só 
com luta vamos 
arrancar melhores 
conquistas. Fizeram a empresa 
pagar os 11 dias de greve realizada 
em novembro e dezembro de 2015 
e ainda antecipar 5% de reajuste nos 
salários retroativo à 1° de novembro 
de 2015.

A luta travada pelos companheiros 
deixa claro a nossa classe, que só 
lutando muito e que vamos arrancar 
melhorias. Os operários do  Santa 
Amélia fizeram  greve de ocupação 
por 4 dias para recuperarem os 
dias cortados arbitrariamente. 
Com o Marreta formaram  vários 
comandos, que impossibilitaram o 
funcionamento da obra, forçando a 
empresa negociar.

A comissão de negociação  na 

primeira rodada deixou claro que 
não estava de brincadeira, exigiu 
o afastamento da “Tiana” das 
negociações e só voltariam com 
o dinheiro no bolso. A empresa no 
quarto dia de greve acatou e depositou 
os dias parados e apresentou uma 
antecipação de reajuste de 5%.

Por isso a categoria deve seguir 
esse valoroso exemplo, que não esta 
nos números e sim na disposição 
de luta que esses combativos 
companheiros demonstraram, 
reforçando a nossa linha classista, 
pois essa vitória parcial, não é só dos 
companheiros e sim de toda classe. 

SIGAMOS ESSE EXEMPLO! 

 106,7 FM
 Rádio Favela 

Todos os sábados 
de 8 às 10 horas  

na Rádio Fave-

Ouça o Progra-
ma 

“Tribuna Todos os sába-
dos de  

Whatsapp ou torpedos: 

9 8394.5507

Telefones:
3282-1045
3263-1300

- Exigimos aumento nos salários;
- Almoço e o lanche da tarde;
- Cesta básica de 50kg entregue em casa;
- Garantia de todas as conquistas.


