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Reunião para organização da Greve
A Assembléia do dia 13 de agosto, onde os 

operários da Decoralita demonstraram grande 
revolta contra os absurdos ocorridos dentro da 
empresa, já está surtindo efeito. Precisamos nos 
organizar  mais para conquistar o nosso objetivo, 
porque só assim os trabalhadores terão mais 
respeito da empresa. A Decoralita apresentou em 
panfleto próprio alguns pequenos benefícios que 
são oferecidos além do que é exigido em convenção 
coletiva. Exigimos que esses benefícios sejam 
colocados na Convenção Coletiva de Trabalho, 
como a citada cesta básica de 30 kg e o convênio 
médico.

Não vamos nos iludir. Esse panfleto distribuído 
pelos patrões é sinal do desespero que já se 
encontram diante da nossa organização. Pois temos 
que ir para cima deles e exigir o que é nosso. Nossa 
principal luta é por melhores salários e melhores 
condições de trabalho e de segurança. Além disso 
temos que exigir a nossa hora extra seja 150%. 
Não deixemos a poeira abaixar. Temos clareza que 
só com greve vamos resolver esse problema e por 
isso convocamos todos para participar da nossa 
reunião dia 27 de agost o, 18 horas. Nessa reunião 
vamos debater os próximos passos da nossa luta. E 
não adianta ir representante do patrão na reunião, 
pois senão vai ser expulso novamente!

Participem todos da 
nossa Reunião

Sexta-feira, dia 27/8 - às 18 horas 
na Sub-sede Barreiro:  Av. Olinto Meireles, 288 - Barreiro de 

Baixo (em frente  a Mannesmann) - Tel: 3384.5552 - BH

Aos trabalhadores da Decoralita

Companheiros, garanta seus direitos! 
Participem da reunião!



Conheça a Escola dos Trabalhadores 

a Escola Popular!

A Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves tem 10 anos 

de experiência na alfabetização de adultos. Além de ler e es-

crever, na Escola Popular o trabalhador aprende que a luta 

pelo direito à educação faz parte de uma luta maior por uma 

nova sociedade. As aulas são noturnas, os professores são 

comprometidos e a escola se sustenta com a contribuição 

dos  próprios alunos e de apoiadores.

A Escola Popular possui 4 turmas de alfabetização de adultos:

É a turma para 
aqueles que 
ainda não sa-
bem ler, escre-
ver nem fazer 
as operações 
matemática 
básicas.

Nessa turma as 
pessoas já leem e 
escrevem, porém 
ainda com alguma 
dificuldade. Nessa 
turma, além de 
Português e Mate-
mática, há aulas de 
Ciências, Geogra-
fia e História.

É uma turma 
intermediária, 
onde a leitura e 
a escrita estão 
um pouco mais 
avançadas. Tam-
bém há aulas de 
Português, Mate-
mática, Ciências, 
Geografia e 
História.

Essa turma é para 
aqueles que leem 
e escrevem com 
alguma facilidade 
mas que desejam 
se aperfeiçoar. 
Além disso, há 
também a pre-
paração para as 
provas do suple-
tivo do ensino 
fundamental. 
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