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Companheiros (as),
Como deliberação da campanha salarial do 

ano passado, por orientação do Dr. Caio Luiz 
Almeida Vieira de Melo, a classe patronal terá 
que apresentar no mês de junho uma avaliação 
quanto à possibilidade de antecipação salarial, 
que corresponda com o crescimento do setor da 
Construção Civil. Pois que venha o reajuste justo, 
já que o setor cresceu, e muito.

Só para termos uma idéia, na última segunda-
feira, dia 18/05, a Caixa liberou 11,7 bilhões de 
reais para o setor, um crescimento de 112% 
diante do crescimento do ano passado.

Sabemos que a Construção Civil não deixou 
de crescer diante da tal “crise” e os empresários 
continuam lucrando rios de dinheiro. Diante disso 
temos que exigir um reajuste à altura!

Vamos iniciar uma campanha salarial de emer-
gência. Devemos nos mobilizar e exigir melhoria 
no nosso salário arrochado.

O setor da construção só cresce, enquanto 
nosso salário continua uma micharia. 

É chegada a hora de mobilizarmos e exigir que 
esses sanguessugas nos paguem o que é nosso, 
pois somos nós que construímos esse país!

Vamos fazer uma Assembléia Geral no dia 
7 de junho  e definir todos juntos uma pauta de 
reivindicações e um plano de mobilização da 
nossa Jornada de Emergência.

É hora de esquentar os motores da jornada de 
emergência. Todos os operários estão convoca-
dos a participarem da Assembléia. 

Marreta no patrão para acabar com a  
exploração!

Campanha salarial de 
emergência

Todos à Assembléia
Domingo - 7 de junho - às 8:30 h (manhã)

Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha 



Demissões da Agmar  
é caso de Justiça

A construtora Agmar virou uma verdadeira indústria de 
justa causa. Com a finalidade de roubar ainda mais no 
acerto dos companheiros, entre os meses de novembro e 
dezembro de 2008 foram dispensados desta forma aproxi-
madamente 8 operários. O nosso Sindicato tem defendido 
vários operários na Justiça do Trabalho e conseguido 
recuperar seus direitos que estão sendo roubados por 
essa empresa canalha. Nas audiências, essa gata sempre 
manda o seu capacho e 
puxa-saco, aquele chefe 
do escritório que todo 
mundo sabe quem é. 
Talvez com esses preju-
ízos que esta empresa 
dá aos trabalhadores, 
esse capacho puxa-saco 
esteja ampliando seu bar 
no Alto Vera Cruz.

Ouça o Programa “ A Voz da Classe Operária”
Todos os sábados  -   de 8 às 10 horas da manhã

na   Rádio Favela FM  - 106,7
Ligue e participe: 3282.1045

Tenda dá golpe  
até em clientes

Como se não bastasse o prejuízo que 
a construtora Tenda dá em seus emprega-
dos, agora ela também está roubando dos 
compradores de seus imóveis. A empresa 
teve a cara de pau de vender imóveis no 
bairro Belo Vale em Santa Luzia, mas não 
assentou um tijolo sequer. Esse é o caso 
de Dona Ana Maria Pires, uma compra-
dora que já tinha pago R$ 2.000,00 de 
entrada e mais oito prestações com valor 
total de R$ 2.184,37 e não acreditando 
que vai terá a casa, pediu que a empresa 
devolvesse seu dinheiro. A construtora 
teve a cara de pau de oferecer R$ 500,00 
para dona Ana e toda vez que ela procura 
a empresa, é humilhada e tratada grossei-
ramente perante aos empregados e aos 
outros clientes (vítimas da Tenda). Que 
papelão hein Tenda!

A construtora Norberto Odebrecht que re-
centemente chegou na região de Nova Lima, já 
entregou dois empreendimentos e começou a 
fazer o terceiro que fica situado atrás do colégio 
Santo Agostinho, na estrada que liga esta cidade 
a Belo Horizonte com o nome de Vila Grimm. Não 
satisfeito com os altos lucros arrancados com o 

sangue e suor do trabalhador, ela agora está rou-
bando energia elétrica da Cemig. É isso mesmo 
que você leu companheiro! Roubando energia! 
A nossa equipe flagrou um gatão vergonhoso 
feito pela empresa que liga um fio diretamente 
do poste até dentro de suas instalações. Que 
papelão hein, Odebrecht!

Construtora Norberto Odebrecht faz gato da Cemig

Início do gato Fim do gato

Comigo é assim, eu 
mando embora na 

justa causa!


