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O caldo engrossou! A hora é agora!
DECORALITA se recusa a receber a pauta de reivindicação
alegando que só negocia com o sindicato patronal
Vamos dar lucro pro
patrão, trabalhador
não tem direitos!
Venha aqui
no meu escritório...

Companheiros(as),
Os patrões sanguessugas da Decoralita não
aceitaram a nossa pauta de reivindicações, alegando
que só negociam através do sindicato patronal.
Além desse absurdo, da empresa se negar a
ouvir as reivindicações dos trabalhadores, estão
ameaçando os funcionários para não participarem
das assembléias na sub sede do nosso Sindicato.
O safado do patrão está chamando funcionário
por funcionário, individualmente, e fazendo ameaças
a cada um. Eles dizem que o trabalhador não deve
se envolver com a luta pois corre risco de perder o
emprego. Isso é crime e o Marreta não vai deixar
barato.
Eles não perdem por esperar! O Sindicato já
está encaminhando, através do Ministério Público
do Trabalho (MPT), uma ação por assédio moral
e por ato anti-sindical praticado por essa gata
safada. É um absurdo a empresa, que depende de

Não. Não vamos
mais aceitar imposição, corre Zé,
vamos juntos pro
Sindicato denunciar!

seus funcionários para produzir, agir com tamanha
ignorância. Essa é a prova de que não devemos
esperar nada desses patrões. Temos que nos apoiar
em nossas forças e engrossar essa luta por melhores
salários e condições de trabalho. Ao contrário do
que disse o patrão, devemos pensar na nossa família
e nos animarmos mais a participar ativamente da
luta!
Não tenhamos medo. O caminho da greve vai
ficando mais claro. É importante mantermos firmes
a consciência de que somente parando todo trabalho
conseguiremos impor nossa força. Toda nossa
organização deve se concentrar na greve. Pensemos
profundamente nisso.
Vamos mostrar nossa força e nossa coragem contra
esses canalhas que vem ameaçando os trabalhadores
a não participarem do Sindicato. Somos a força
maior e podemos tudo. Chega de exploração! Não
dá para aceitar mais!

Par ticipem da Assembléia
Sexta-feira, dia 03/9 - às 18 h

na Sub-sede Barreiro: Av. Olinto Meireles, 288 - Barreiro de
Baixo (em frente a Mannesmann) - Tel: 3384.5552 - BH

Eleição não, revolução sim!

Está se aproximando mais um circo eleitoral. Políticos, canalhas, latifundiários, bandidos de terno e toda
essa corja de corruptos se unem para organizar mais
uma farsa eleitoral. Inventam uma realidade e tentam
convencer o povo de que escolher um dos candidatos é um exercício de poder popular e um exemplo
de democracia. Balela. Essa eleição não muda nada
na realidade do país. É uma ciranda onde somente a
cara dos gerentes mudam, mas o atraso, o latifúndio,
o desemprego, a exploração, o desvio de verbas e a
dominação imperialista continuam intactos, como
sempre. Temos que boicotar essas eleições. Tanto faz
se vai ser Serra, Dilma, Marina ou o Zé das Couves.
Qualquer um que for eleito vai ter a única tarefa de
gerenciar a dominação imperialista, baseada na exploração semi-feudal do latifúndio, sobre as bases de um
capitalismo burocrático, responsável pela sangria de
nossas riquezas e exploração do povo!
O Marreta convoca todos os operários da construção a boicotar essas eleições. Não devemos confiar na
promessa dessa canalha. Temos que confiar em nós
mesmos e ir à luta. O Brasil precisa de uma transfor-

mação revolucionária consciente e essa transformação
só virá através da luta do povo no campo e na cidade.O
Marreta defende o caminho apontado pela Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo (FRDDP),
onde a revolução é a única saída possível para o povo
solucionar seus problemas.

Carnê de Pagamento da Mensalidade Social
Agora, o Associado do Sindicato pode pagar sua mensalidade em qualquer casa lotérica ou banco, através do
carnê de pagamento. O carnê foi recentemente lançado e será entregue aos associados na secretaria do Sindicato.
Após a data de vencimento, o pagamento só pode ser feito no Sindicato ou banco Bradesco.
O Marreta disponibiliza de convênios e serviços para que
você possa usufruir e assim tirar o maior proveito possível do seu
Sindicato.
Associe-se e tenha direito a esses benefícios:
• ATENDIMENTO MÉDICO
• ESPECIALIDADES MÉDICAS NA SEDE DO MARRETA
• FARMÁCIA COM MEDICAMENTO À PREÇO DE CUSTO
• REDE DE CONVÊNIADOS COM DESCONTOS PARA
ATENDIMENTO
• DEPARTAMENTO JURÍDICO
• SEGURO DE VIDA EM GRUPO

Ouça o Programa

“Tribuna do
Trabalhador”

106,7

Todos os domingos
de 8 às 10 horas
na Rádio Favela FM
Ligue e participe:

3282.1045
3282.0054

