
TERCERIZADOS
,

As empresas fazem assédio moral, ameaças e perseguem
diariamente os/as trabalhadores/as.

As empresas atrasam salários e direitos, aterrorizando a vida
de pais e mães de família.

O governo e as empresas ficam jogando a culpa um no outro,
“é o sujo falando do mal lavado”, mas no final quem sofre
são apenas os/as trabalhadores/as.

O sindicato oficial nunca aparece. Só querem mandar, não
sabem ouvir. Só pensam em cargos, poder e eleição.

Isso tem que acabar! Chega de exploração!

1 - Liberdade de expressão, reunião e debate entre os/as terceirizados/as. Chega de opressão!

2 - A empresa que atrasa ou da calote no salário e faz assédio aos funcionários/as deve ser punida (pagando
indenização aos trabalhadores, anulação do contrato da empresa sem demissão, etc.). O salário é um direito
sagrado do/a trabalhador/a!

3 - O direito de greve emanifestação deve ser respeitado! Chega de assédio e ameaças!

4 - Devemos ir a luta por melhorias: Por aumento de salário; Mais funcionários por área de trabalho; Acesso
aos materiais de trabalho; Local adequado para alimentação; Respeito aos horários de almoço, e muito mais.

5 - Criar núcleos do SIGA nos locais de trabalho ou bairros que junte funcionários/as efetivos/as e
terceirizados/as. Os núcleos irão apoiar os/as terceirizados/as nos momentos de dificuldade (greves, salários
atrasados, demissão, e outros) e lutar pelos direitos dos/as terceirizados/as. Unidos somos mais fortes!

E se os/as trabalhadores/as estiverem unidos/as e não tiverem mais medo? Só assim as
empresas e o governo pensarão duas vezes antes de cometer seus crimes e injustiças
contra os pais e mães de família. O Sindicato Geral Autônomo (SIGA, filiado à FOB) é
um sindicato sem rabo preso com nenhum partido ou patrão. Estamos fartos de
discursos e promessas de falsos líderes. Confiamos apenas na união e ação do próprio
povo. Somos um sindicato de trabalhador para trabalhador. Junte-se a nós!

FILIE-SE AO SIGA!

www.lutafob.wordpress.com

fob-df@protonmail.com

facebook.com/lutafobnacional


