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ESTAMOS EM

GREVE
Mais de cinco mil trabalhadores (as) da construção participaram da Assembleia
e aprovaram Greve Geral por tempo indeterminado, a partir de 24/03.

Indignados com a proposta dos
patrões, de reajuste salarial de
5,56%, aviso prévio trabalhado e
contrato de experiência de 90 dias,
os operários (as) decretaram greve
geral por tempo indeterminado, a
partir de 24/03. Vamos parar todos os canteiros de obras no estado da Bahia.
A decisão foi aprovada por unanimidade, pela assembleia que
teve a participação de mais de cinco mil trabalhadores (as), na noite
de 21/03, no Largo de São Bento.
A categoria aprovou uma
proposta conjunta de todos os Sindicatos, de 10% de reajuste salarial
e nos itens econômicos, acréscimo
de R$ 40 na cesta básica para to-

Nosso grito de guerra é: Trabados os trabalhadores, sem limite
do número de trabalhadores (as), lhador na rua, patrão a culpa é sua!
correção do piso salarial do cadasPrimeiro dia de greve: canteiros vazios
trista na tabela da Embasa, cone manifestação na Av. Paralela
trato de experiência de 30 dias e
a manutenção do aviso prévio indenizado, que é uma questão de
honra para nós.
Com o impasse, a categoria decidiu deflagrar a greve e radicalizar,
depois de três meses de Campanha Salarial e treze reuniões de
negociação, as últimas três com a
mediação da SRTE.
Vamos caminhar rumo à vitória,
com a unidade da categoria. Fiquem
atentos e participem das atividades
da greve: passeatas, manifestações
nas ruas e nas portas dos canteiros.
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A greve é geral. Vale para todos (as)!

Vamos dar aos patrões a resposta que eles merecem. A greve
é nosso instrumento de luta para
garantir a manutenção de direitos
e obter novas conquistas.
E todas as nossas conquistas,
conseguimos com a luta e determinação da direção classista do
SINTRACOM-BA junto com os
trabalhadores (as).
Não tem patrão, não tem
chefe, não tem peru. Quem manda na greve são os trabalhadores
(as). E não vamos aceitar pressão.
Nossa orientação é que
nenhum trabalhador (a) deve entrar para o serviço, nem o pessoal
dos canteiros, nem da administração, ou os companheiros (as)
das empreiteiras da Embasa.
A greve é geral. E vale para todos (as)!
A passeata seguiu até o CAB,
no primeiro dia de greve

E X P E D I E N T E

Assembleia fez um balanço do 1º dia
de greve, no Largo de São Bento
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