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Companheiros,
Estamos em um momento único na 

Construção Civil. Os patrões estão passando 
aperto para conseguirem mão de obra. Temos 
que aproveitar o crescimento desenfreado da 
construção e a escassez de mão de obra no 
setor super aquecido para intensificar nossa 
Campanha Salarial. 

Em muitos canteiros de obras os patrões 
têm inventado artimanhas para segurarem os 
operários nos canteiros. Fazem ilusórios sorteios 
de eletrodomésticos e tem obra que está dando 
frango para os operários que não faltarem ao 
serviço na semana. Isso é a mais clara expressão 
do desespero e da artimanha dos patrões para 
assegurarem a força de trabalho e também de 
medo que façamos greve. 

Companheiros! Está faltando MUITA, mas 
é MUITA mesmo, mão de obra no setor. Todo 
dia chega operário do interior para trabalhar na 
construção e se estão com medo de fazermos 
greve é porque estão vendo seus altos lucros 
ameaçados.

É hora de intensificar nossa campanha! 

Temos que reverter esses “benefícios” em 
aumento salarial real, no acordo coletivo, no 
nosso piso. Esses brindes e “promoções” são 
ilusórios. Precisamos lutar por um aumento 
significativo dos nossos baixos salários e a hora 
é agora.

Já entregamos nossa pauta de reivindicações 
a primeira reunião de negociação com o sindicato 
dos patrões será no dia 4 de novembro às 10 
horas. Mas como sabemos muito bem, esses 
patrões safados não vão querer aumentar nosso 
salário. Somente com luta e mobilização vamos 
arrancar o que é nosso.

O Marreta convoca já, todos os operários 
da construção, para iniciarem a OPERAÇÃO 
TARTARUGA e trabalharem conforme  o salário 
pago: só um pouquinho! É hora de intensificar 
as nossas mobilizações. Trabalhar bem devagar, 
devagar, devagarinho... No Brasil e no mundo os 
operários da construção têm cruzado os braços 
diante da exploração dos patrões que só querem 
tirar nosso sangue e pagar mixaria. Aqui em BH 
e região não vai ser diferente, devemos brigar 
pelos nossos direitos!

É devagar, é devagar, devagarinho...

Operação tartaruga já, para avançar na luta 
e arrancar melhores salários

 É devagar, 
devagar, 

devagarinho... 

 Vamos trabalhar 
igual ao nosso 

salário, bem 
pouquinho... 

Hora extra não é salário, é complemento e mais exploração
Exigimos é aumento salarial na carteira.



Trabalhador avisa:  
se não tiver aumento não tem construção

 ...Caparaó  
tem que dar é 

boi...

Participe da Escola Popular 
Orocílio Martins Gonçalves
A Escola Popular, durante seus quase 

10 anos de existência, vem formando e 
qualificando operários e forjando o avanço 
da consciência de classe.

A nossa escola é de novo tipo, conta 
com trabalho voluntário de professores e a 
plena integração dos operários que agora 
constrõem uma horta comunitária suspensa 
na própria escola.

A construtora Caparaó tenta comprar a 
consciência do trabalhador com objetivo de 
impedir sua luta na campanha salarial pela 
conquista de melhores salários e condições 
de trabalho. A Caparaó está engalobando o 
trabalhador com um frango abatido cheio de 
gelo, mas para isso o trabalhador não poderá 
nem chegar atrasado e nem faltar ao trabalho. 

Todo ano é assim em nossa jornada de lutas, 
vamos comer o frango, ficar fortes e fazer greve! 
O que resolve é aumento na carteira. 

Fiquem alerta companheiros, aos chamados 
do Marreta contra essas armadilhas do patrão 
que só quer produção.

O dono da Caparaó é um grande latifundiário 
pecuárista e poderia dar é um boi para cada 
operário, só o frango é pouco, e tem que dar 
é o ano inteiro e não só em nossa campanha 
salarial.

Só frango é sacanagem
Prêmio da Líder é mixaria 

queremos aumento salarial!
A mentirosa campa- 

nha “seja presente e ganhe um 
pesente” da  construtora Líder, 
vem com a mesma proposta 
ridícula do ano passado, 
dando um vale compra de 40 
reais para o operário que não faltar a cada 15 dias. 
Isso em supermercado não dá para comprar nada! E 
porque esse bônus só agora em época de campanha 
salarial? Tem que dar é o ano todo! 

Na greve de 2008 ela comprou coca-cola e 
marmitex para os policiais que ficaram dentro dos  
canteiros intimidando os trabalhadores. Agora estão 
oferecendo essa mereca para que o trabalhador não 
participe da nossa campanha salarial e a empresa 
entregar as obras nos prazos. 

Tudo isso, é ilusão porque o que precisamos é de 
salário na convenção para valer o ano inteiro. Não essa 
mixaria de prêmio para iludir o operário. Vamos pegar 
essa mixaria e continuar com a operação tartaruga.

Prêmios da Dinâmo tem que 
ser para todos os operários

Com medo dos trabalhadores fazerem greve a 
construtora Dinâmo inventou uma tal premiação.  Só 
que para ter direito a esta enganação o operário não 
poderá ter nenhuma falta de agosto até 30 de novembro. 
Este é justamente o período das negociações entre o 
nosso Sindicato e o Sinduscon (sindicato patronal). 
Vejam só a sacanagem, se todos os trabalhadores 
fazem o mesmo esforço todos têm o direito a esses 
prêmios, não apenas 5 pessoas que serão sorteadas. 
Todos têm que ganhar, pois todos tem de cumprir com 
as obrigações impostas pela empresa.  O dinheiro 
gasto com propaganda dessa fraude daria para dar 
aumento real para todos os trabalhadores. 

Exigimos aumento de salário e  
prêmio para todos os operários!


