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A ganância e a obsessão 
do Sinduscon (sindicato 
dos patrões) em acumular 
superlucros e não apresentar 
proposta decente de reajuste 
salarial colocou em impasse 
a negociação da campanha 
salarial. Apesar dos altíssimos 
lucros acumulados pelas 
construtoras, a proposta de 
reajuste salarial não atingiu 
sequer o índice de inflação. A 
ridícula proposta do Sinduscon, 
apresentada via o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) 
foi de 5% nos salários até R$ 
5.000,00, um valor fixo de R$ 
250,00 para os salários acima de 
R$ 5.000,00 e 6,5% somente para os pisos salariais; 
sendo que qualquer centavo a mais acima do piso, 
cai nos 5% ou no valor fixo que significa um maior 
arrocho ainda nas faixas salariais da administração.

No dia 11 de janeiro foi realizada uma reunião 
na Federação dos Trabalhadores da Construção com 
todos sindicatos que tem a data base em novembro 
(BH, Pedro Leopoldo, Vespasiano, São João Del 
Rey, Santa Luzia e Betim). Diante da falta de 
proposta decente do Sinduscon e devido a recusa pela 
assembleia dos operários da construção de BH da 
proposta de reajuste de 5%, foi decidido a desistência 

do processo judicial em curso no TRT. Nenhum 
sindicato fechará acordo em separado e o momento é 
de deflagrar greves no máximo de canteiros de obras. 

AGORA SOMOS NÓS E OS PATRÕES. Todos 
operários devem se mobilizar para lutar para arrancar 
o aumento salarial, o almoço nos canteiros de obras, 
o café da tarde e demais reivindicações. O Sinduscon 
e os patrões gananciosos tem o coração no bolso e 
só levando prejuízos com as greves continuada é que 
vão sentir que quem constrói tudo e faz a riqueza 
da patronal são os trabalhadores, com trabalho 
exaustivo, suor e sangue!

MISÉRIA NÃO!!!

Assembleia Geral de 06/01/17 rejeita proposta indecente do TRT

Operários rejeitam migalhas dos patrões e do TRT. 
Arrancar o aumento salarial com greve nas empresas

AVANÇAR COM AS LUTAS PELO REAJUSTE SALARIAL:
CONTINUAR COM GREVES NOS CANTEIROS DE OBRAS
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Os corruptos Temer, Meirelles & quadrilha agem 
sob o mando do capital financeiro/FMI-Banco 
Mundial, dos parasitas grandes magnatas burgueses 
e dos latifundiários na intenção de fazer brutal 
corte de direitos trabalhistas e previdenciários. 
Eles têm a cobertura do monopólio de imprensa, 
a reacionária Rede Globo entre outras, sob a 
bilionária e ridícula campanha publicitária de ser 
um processo de modernização, mas trata de ser um 

É um absurdo os massacres que acontecem nos 
presídios, ocorrem cotidianamente nas favelas, 
periferias e no campo. É um absurdo a política da 
grande burguesia e do latifúndio de aterrorizar e 
exterminar pobres, para manter suas fortunas feitas 
através de falcatruas, superexploração e desvios de 
dinheiro. Nos presídios, verdadeiras máfias parasitam 
os presos e familiares, tudo vira moeda de troca.

Repudiamos o monopólio de imprensa e as 
criminosas “autoridades” do governo, como o filho do 

Governo é culpado pelas chacinas nos presídios
Cabo Júlio e políticos, como o deputado Major Olimpio 
que comemoram e estimulam as chacinas de pobres. A 
esmagadora maioria dos presidiários foi jogada nessa 
situação devido a essa sociedade injusta, tremendamente 
desigual e cheia de privilégios para uma minoria de 
exploradores, pois não há direitos para os pobres e aos 
ricos tudo é permitido; o crime do rico a lei o cobre e o 
Estado esmaga o oprimido. O genocida e velho Estado 
brasileiro tem de ser destruído e construída uma Nova e 
Verdadeira Democracia no país. 

Fique sócio do Sindicato. Sindicalize-se!

Abaixo a lei de escravidão tramada por 
Temer, Meirelles & quadrilha

Fortaleça a luta:   
SINDICALIZE-SE ! ! ! 

Tel.: 3449-6100

Tribuna do
Trabalhador

retrocesso e um aumento brutal da precarização 
absoluta. 

 Vamos à luta para barrar as medidas de 
escravidão tramadas pelo reacionário e patronal 
governo Temer e impedir o aumento da jornada 
de trabalho para 12 horas diárias, a prevalência 
da imposição das empresas (o dito “negociado”) 
sobre a legislação, o lesivo banco de horas, o corte 
e progressivo fim das pensões e aposentadorias.

É muito importante os operários da construção se associarem ao Sindicato 
para fortalecer as lutas da classe. Além disso, os trabalhadores e seus 
familiares terão direito a usufruir dos benefícios do Sindicato, contando com 
uma rede de convênios com laboratórios, óticas e dentistas. No Sindicato, 
temos a Farmácia a preços populares e médicos cardiologistas, urologistas, 
pediatras, ginecologistas, psicólogo e fonoaudióloga. Também um atuante 
departamento jurídico. 

Por apenas R$ 34,00 mensais o trabalhador e sua família (esposa, 
filhos até 18 anos e filhas até 21 anos, desde que solteiros) terão direito 
a todos os benefícios.

Enfrentar os ataques aos direitos previdenciários e trabalhistas


