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A CLASSE TRABALHADORA ESTÁ EM LUTA! 
 | POR QUE FAZER GREVE? 

A greve é uma forma que as tra-
balhadoras e os trabalhadores 
têm para manifestar o seu des-
contentamento com as péssimas 
condições de trabalho, com os 
baixos salários, com a retirada 
dos direitos e, principalmente, de 
lutar pela justiça e pelos direitos 
de todos e todas. 

A greve é um ato de resistência 
coletiva e espontânea dos traba-
lhadores e trabalhadoras, que se 
organizam para exigir melhorias 
para o conjunto da classe traba-
lhadora. 

O ato da greve pode ser convo-
cado a qualquer momento, mas 
para que isto ocorra, a maioria 
dos trabalhadores e trabalhadoras 
precisam estar de acordo com as 
pautas e com as formas de luta. 

A categoria dos comerciários 
tem um histórico com poucos 
movimentos grevistas. As poucas 
greves e paralisações que ocorre-
ram foram em situações isoladas, 
o que deixou os movimentos fra-
gilizados. 

Por falta de uma educação e de 

uma prática política de luta e re-
sistência constantes, os comerci-
ários e comerciárias acabam não 
acreditando nas lutas reivindica-
tórias e coletivas, o que provoca a 
nossa fragmentação e a ilusão de 
que as melhorias das condições 
de vida e trabalho irão acontecer 
com o esforço individual. 

Assim sendo, desconhecedores 
da força que teríamos numa even-
tual greve, os comerciários e co-
merciárias não se beneficiam das 
prováveis melhorias que podería-
mos conquistar, tais como: au-
mento dos salários, melhores 
condições de trabalho, direitos 
iguais, entre outras reivindica-
ções. 
 

| COMO ORGANIZAR UMA 
GREVE? 

Um movimento grevista que 
conquiste vitórias precisa ser or-
ganizado pela base. Somente as 
mobilizações a partir dos locais 
de trabalho podem assumir a for-
ça coletiva necessária para as 
conquistas das nossas reivindica-
ções. 

Vamos dialogar nos locais de 
trabalho; agitar nossos colegas, 
deixar de lado a apatia e o indivi-
dualismo. 

Vamos organizar os Círculos de 
Trabalhadoras e Trabalhadores 
para definir nossas reivindica-
ções, divulgar nas outras lojas e 
redes, mobilizar toda a categoria. 

Só depois desse trabalho de mo-
bilização junto da base da nossa 
categoria poderemos deflagrar 
nossa greve, paralisar ao mesmo 
tempo as lojas de várias redes. 

Não podemos mais perder tem-
po. Nossa luta coletiva é o único 
caminho na defesa dos nossos 
direitos. 

 
PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL 
DOS COMERCIÁRIOS - 2018 

 
 
 

■ Alteração da data base para 
setembro/outubro 
(supermercados). 
■ Direito a PL e com distribui-
ção mais justa. 
■ 8% de reajuste acima da in-
flação. 
■ Fechamento das lojas nos 
dias 24/12 e 31/12 às 16h. 
■ Acréscimo para todos/as de 
100% nas jornadas de domingo 
e feriado. 
■ Pagamento da insalubridade. 
■ Contra a PEC 300/16, que au-
menta a jornada de trabalho 
para 10 horas. 
■ Não ao aumento abusivo dos 
planos de saúde. 
■ Readmissão imediata de to-
dos/as dos demitidos/as. 

www.facebook.com/chegadeescravidao 
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| PATRÃO TIRA  
NA MARRA O DIREITO  
DOS COMERCIÁRIOS 

O presidente Michel Temer assi-
nou no dia 16/08/2017, o decreto 
de número 9.127, que dá aos su-
permercados status de serviço 
essencial.  

Na legislação anterior, os esta-
belecimentos precisavam de uma 
lei municipal ou acordos com os 
sindicatos para funcionarem.  
Se aproveitando para aumenta-
rem os lucros, alguns patrões reti-
ram na marra, os 100%. 

O decreto não cita a retirada do 
acréscimo de 100% , nas jornadas 
de trabalho nos feriados.  

O presidente Temer convida 
mais de 400 representantes do 

setor, para comemorarem a nova 
legislação no palácio do planalto.  

Segundo a (Abras) em 2017 o 
setor supermercadista, faturou 
R$353,2 bilhões. 

A categoria dos comerciários, 
não pode continuar omissa diante 
das perdas dos seus direitos.  
  100% ou fecha domingo e feria-
do. Lutar é preciso!!! 

 
 

 

| NOSSA LUTA DIÁRIA 
Pombo subversivo - Coletivo dos Correios 

Quem nunca se sentiu injustiçado pelo 
tanto que trabalha e pelo quanto recebe? 
É justo trabalhar tanto e nunca conse-
guir realizar nossos sonhos? 

Essa é a realidade de muitos de 
nós, trabalhadores e trabalhado-
ras, muito serviço e pouco dinhei-
ro. 

Mas o que estamos fazendo pa-
ra melhorar nossas condições de 
trabalho e de vida? Temos o cos-
tume de deixar que outros cuidem 
do que é nosso, somos viciados 
nisso! Mas nossa vida só vai me-
lhorar quando nós mesmos co-
meçarmos a participar das reivin-
dicações que podem mudar a 
nossa realidade.  

Patrão não é bonzinho, ele não 
vai te dar de bom grado o seu me-
recido aumento, ele vive da sua 
exploração, é daí que ele enche o 
bolso dele de dinheiro, deixa ele 
sozinho para ver se ele faz tudo 
que fazemos diariamente, duvido! 
Você move a economia, você é 
quem leva a empresa para frente, 
você é quem move o mundo! 

Vem pra luta com a gente! 

| CONTRA A 
FARSA DAS 
ELEIÇÕES! 
 

As eleições são uma 
encenação criada pela 
classe dominante, 
para iludir o povo na 
promessa de mudan-
ças sociais, sem a 
participação ativa dos 
trabalhadores e traba-
lhadoras. 

Nos passam que 
através do voto, pode-
remos participar dire-
tamente das decisões 
do país, que ocorrerá 
melhorias, etc. Mas 
caso não ocorra um 
bom governo, a culpa 
é de quem votou. 

A verdade é que os 
políticos são repre-
sentantes diretos dos 

empresários, latifun-
diários, banqueiros. 

Os políticos são fi-
nanciados pelos po-
derosos e defendem 
os interesses dos em-
presários. 

Não importa qual 
seja o político ou par-
tido que esteja no go-
verno, isto não muda-
rá a estrutura do país, 
já que o sistema 
(eleição) é controlado 
(a) pela burguesia. 

Os partidos assim 
como os políticos di-
videm a sociedade, 
induzindo o povo a 
acreditar nas promes-
sas de campanhas, a 
votar com comoção, e 
que a sociedade esta-
rá bem representada e 
que os problemas so-
ciais serão resolvidos. 

Com argumentos 
demagogos, mantém 
a maioria acomodada 
e esperançosa, evi-
tando que os traba-
lhadores e trabalha-
doras se organizem e 
façam uma revolução 
social. 

A eleição é uma for-
ma de controlar o po-
vo, assim sendo, a 
classe dominante 
continuará no poder, 
sem ser incomodada 
pelos oprimidos. 

A mudança social, 
não irá acontecer com 
a eleição. 
 
 

Não vote! Lute e  
construa o Sindicalis-

mo revolucionário. 

Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil 


