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Vamos  
abastecer  
as latas!

E a história se repete! Não é a toa 
que o Marreta sempre denunciou 
a super-exploração imposta pelos 
patrões. Esses pilantras só pensam em 
seus lucros absurdos enquanto impõem 
salários arrochados aos trabalhadores. 

Na reunião de negociação que 
tivemos dia 5 de novembro os patrões 
tiveram a cara de pau de oferecer só 5% 
de reajuste e propuseram cortar a cesta 
básica mais uma vez. Nossa paciência 
esse ano esgotou mais cedo. Há anos 
que esses safados propõem o mesmo 
reajuste que na verdade não reajusta 
nada, somente corrige o índice desta  
inflação mentirosa do governo.

Esses pilantras não se satisfazem com o 
aquecimento  exagerado do setor, com os 
recordes de lucros e com as centenas de 
canteiros de obras pela cidade. Não, eles 
não se satisfazem! A ganância e a lógica do 
lucro máximo fazem desses ratos grandes 
exploradores do nosso sangue e suor. O 
mercado da Construção Civil está muito bom, 
mas só para o patrão, porquê para nós continua 
só arrocho e exploração.

É hora de multiplicar a Operação Tartaruga 
e começar os preparativos de Greve! Se 
depender do Marreta não vai ter nenhuma 
obra entregue no prazo! Temos que atrasar 
todas. Temos que sacudir essa cidade. Essa 
proposta miserável é a prova de que os patrões 
não querem dar aumento real na carteira, na 
convenção coletiva. Em uma obra ou outra eles 
oferecem algum benefício, pagam um pouco 
mais, dão um franguinho, tudo isso para nos 
enganar, pois aumento real mesmo não temos.

Companheiros! No último boletim lançamos 

a música tema da Operação Tartaruga, agora é 
hora de todo mundo saber cantar e incorporar 
a canção: É devagar, é devagar, devagarinho. 
Não vamos dar mole para esses carrascos! Eles 
precisam da gente, nós não precisamos deles. 
Vamos trabalhar devagarinho, vamos encolher 
o ritmo, vamos produzir só um pouquinho, 
igual o nosso salário. Tudo isso é preparativo 
para a nossa Greve Geral na Construção Civil! 
O reajuste que propuseram é tão baixo que 
são somente R$38,94 a mais para o Oficial e 
R$25,08 para o Servente e, além disso, querem 
cortar a Cesta Básica do trabalhador que faltar 
no mês, justificada ou não. Isso mesmo, se o 
trabalhador  ficar doente e faltar algum dia do 
mês, por qualquer motivo, cortam a cesta básica. 
Não vamos aceitar! Isso é um absurdo!

Está lançada a nossa pauta de reivindicações 
e não vamos abrir mão dela! Exigimos salário 
de R$1.306,80 para oficial e R$840,40 para 
servente, cesta básica de 50kg entregue em casa, 
alimentação reforçada nos canteiros, Seguro de 
Vida de R$50.000,00, dentre outras reivindicações. 

Vamos aumentar nossa organização e preparar a Greve. 
Somente com luta combativa e organizada vamos arrancar nossos direitos. 
Não devemos esperar nada desses patrões e suas negociatas que só nos prejudicam. 
Não tem papo, é preparar a luta e ir pra cima desses exploradores.

Com esse salá-
rio não dá prá 

trabalhar.

Intensificar a Operação Tartaruga e 
preparar a Greve Geral da construção

É isso aí!  
E vamos preparar 

para a GREVE!



Manual da Operação Tartaruga
É hora de 
praticar!

Você está preocupado com a aplicação da Operação 
Tartaruga? Não sabe como aplicá-la? Seus problemas 
acabaram. O Marreta preparou um manual prático e 
eficiente. Ninguém vai poder falar que não sabe participar 
da Operação Tartaruga. 

Veja as 10 principais recomendações:
1º -  Bata primeiro o seu cartão e troque de roupa depois, 

tudo bem devagar.
2º -  Vá mais vezes ao banheiro e demore o máximo. 

Isso é bom para a saúde!
3º - Como o calor está intenso, tome bastante água, 

devagar, para ficar hidratado.

6º -  Os carpinteiros devem investigar os dentes da serra circular a cada corte.
7º -  Se o chefe vier falar alto ou gritar, exija que ele fale baixinho com você, com educação.
8º -  Os armadores devem amarrar com calma as ferragens, com arame a mais. Isso é bom para a 

estrutura do prédio.
9º -  Coloque o papo em dia com seus colegas! Assunto é que não falta. Vamos produzir o tanto que 

recebemos.
10º- Não fique muito tempo em pé, sente sempre que puder, e se o patrão encher o saco denuncie ao 

Marreta.
Se você tem mais alguma idéia ou recomendação, contribua para aperfeiçoar  

a Operação Tartaruga.   Procure o Marreta e faça a sugestão!

4º -  Ao carregar um saco de cimento, 
peça ajuda a mais 3 companheiros, 
fica um em cada ponta.

5º -  Para ficar uma parede bem feita, 
assente menos tijolos por dia, pelo 
menos 5 minutos por cada.

Governo, deputados e centrais 
arrocham as aposentadorias

O governo FMI-Lula impôs um novo 
adiamento da votação da proposta de 
aplicação do mesmo índice de reajuste 
do salário mínimo para aposentadorias e 
pensões, nesta quarta-feira, dia 4/11. O circo 
que é Câmara de deputados cumpriu à risca 
a orientação do governo de continuar com 
o violento arrocho sobre os aposentados e 
nem mesmo o índice miserável de reajuste 
do salário mínimo eles querem conceder as 
aposentadorias e pensões.

Cerca de 8,5 milhões ainda ganham mais 
do que UM salário mínimo. Pelo menos 
outros 2 milhões se aposentaram ganhando 
mais e foram empurrados para o piso, mas 

todos eles vivem com seus benefícios MUITO 
achatados, se comparado com os valores de 
contribuição para o INSS. Uma política de 
arrocho, perversa, mantida por Lula.

A intenção do governo Lula seguindo os 
ditames do FMI é eternizar a atual política 
de violento arrocho do salário mínimo e de 
ataques aos aposentados. Para isso age 
em conluio com as centrais sindicais e os 
políticos corruptos. 

Ocupar as ruas, fazer grandes 
manifestações, ocupações de prédios 
públicos é o caminho para os aposentados e 
trabalhadores denunciarem o governo e lutar 
por melhorias nas aposentadorias.

Sindicalize-se! Torne seu Sindicato ainda mais forte!


