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Aos trabalhadores do Cal e Gesso, Cerâmica e Olaria, Mármore e Granito, Produtos de Cimento

Assembléia do 3º Grupo 
Terça-feira - Dia 25/04 - 18horas
Marreta: Rua Além Paraíba, 425 – Lagoinha  (próximo a Rodoviária)

É hora de decisão!
Segue emperrada a Campanha Salarial do 

Cal e Gesso, Cerâmica e Olaria, Mármore e 
Granito, Produtos de Cimento, dentre outros 
componentes do 3º Grupo. Tudo isto por culpa 
da maldita ganância e intransigência patronal.

Como os companheiros sabem todo ano é 
grande a luta para se reajustar os salários. Mas 
neste ano, devido a crise do sistema capitalista, 
os patrões estão tentando de toda forma fazer 
uma devassa nos direitos dos trabalhadores.  
E como o Sindicato  não aceita isso, eles estão 
segurando o reajuste de uma Campanha Salarial 
que se iniciou em agosto de 2016, quando foi 
enviada a pauta de reivindicação à FIEMG.  
E então ficaram  enrolando como  fazem até 
hoje. Por isso, na assembleia no dia 25 próximo 
vamos discutir e tomar decisão a respeito desta 
situação.

Há uma nova proposta feita e é preciso a 
presença de todos, porque é uma decisão 
importante para a categoria que está aguardando 
o desfecho desta campanha desde outubro do
ano passado, que foi nossa data base.

 Além disso, este momento de mobilização 
nacional também demanda a participação dos  
operários do setor produtivo.

Faz-se importante a necessidade da presença 
e participação de todos os trabalhadores neste 

Todos à assembleia geral no dia 25/04
Todos a Assembleia

momento de luta da classe operaria no mundo 
todo. Essa demora em assinar a CCT deste 
ano é reflexo de tudo isto que esta ocorrendo 
no Brasil  e devemos lutar contra os patrões 
gananciosos e seus representantes no governo 
e no parlamento, pois estão todos juntos 
tramando contra os direitos dos trabalhadores 
brasileiros. 

Por isto companheiros, devemos decidir 
nosso destino, e já temos um desafio imediato 
que é a decisão da Campanha Salarial 2016/17.

Chegou a hora de colocar nosso bloco na 
rua porque em momento de crise quem luta 
mais perde menos! 

Companheiros, vamos à luta sem dar 
trégua aos gananciosos patrões do Terceiro 
Grupo. 



Dia 28 - PARAR TODAS AS OBRAS

No dia 28 de abril, 
sexta-feira, nós, operários 
da construção, vamos 
engrossar a Greve Geral 
que acontece em todo o 
Brasil. 

Vamos nos somar 
ao protesto contra os 
violentos cortes de 
direitos perpetrado por 
Temer e sua quadrilha. 
Vamos nos somar ao 
repúdio geral contra a 
“reforma da Previdência”, 
a “reforma trabalhista” e a 
terceirização que retiram direitos essenciais 
dos trabalhadores, precarizam ainda mais 
as condições de trabalho, impedem o direito 
a aposentadoria e pensões, cortam direitos 
trabalhistas e legalizam a escravidão. 

Vamos paralisar as obras para 
defender nossos direitos trabalhistas e 

Parar todos os canteiros de obras. Engrossar a luta contra os cortes de direitos!

Ousar lutar, ousar vencer!

GREVE GERAL!

previdenciários que estão sendo roubados, 
contra os desmandos e a safadeza dessa 
quadrilha de Temer e dos políticos que se 
revezam no poder para oprimir o povo e 
entregar o país!

Vamos prá luta para barrar o  
arrocho e os cortes de direitos 
praticado pela patronal, por Temer  
e sua quadrilha antioperária, antipovo e 
vende-pátria!

É Greve Geral em todo o Brasil! 
É protesto em todo o Brasil! 

 106,7 FM
 Rádio Favela 

Todos os sábados 
de 8 às 10 horas  

na Rádio Favela FM 

Ouça o Programa 
“Tribuna do 
Trabalhador” Todos os sábados de 

8 às 10 horas  
Whatsapp ou torpedos: 

9661-1067

Telefones:
3263-1300
3282-1045

Todos a Assembleia


