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Assembléia com os trabalhadores da Urb Topo 
para tratar de assuntos de seu interesse

Esta gata safada vem impondo regras 
absurdas em cima dos operários, como era 
de se esperar, com o apoio da Mannesmann 
que não dá a mínima para a situação  de seus 
trabalhadores, pois ela vem dando prejuízos a 
seus operários. Mas só que os patrões estão 
esquecendo que o Sindicato está de olho nesse 
tipo de gatas que só pensam em explorar. 

Por isso devemos revoltar contra esse tipo 
de explorador. Porque não dá mais para aceitar 
tanta exploração desses patrões sangue sugas 
e é por isso que você precisa participar da 
assembléia nesta quarta feira, às 17:30 na sub-
sede barreiro.

Só assim iremos quebrar a intransigência 
desses canalhas que só vem explorando como 
fazem agora.

Os companheiros dão entrada no cartão às 

6:30 h da manhã, mas na hora de assinar o 
ponto está marcando 7 horas. E se não bastasse 
a tarde, na saída, o trabalhador precisa andar 
muito para bater o ponto que deveria ficar 
próximo ao vestiário.

Conforme várias denúncias, essa gata não 
deposita corretamente o FGTS. 

Então exigimos que a Mannesmann tome 
providências nesta empresa. O nosso Sindicato 
está encaminhando todas as denúncias para o 
Ministério Público, porque esse tipo de gata vem 
sempre lesando os trabalhadores e isso tem que 
acabar.

Companheiros, denuncie todas as 
irregularidades, não fique calado!

A denúncia é sigilosa e você não precisa 
de identificar. 

Lute por seus direitos!

Todos à Assembléia
Quarta-feira, dia 11/8 - às 17:30 horas

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



Governo FMI-Lula mantém o extorsivo fator 
previdenciário e o arrocho nas aposentadorias

No dia 15 de junho, aproveitando que as atenções 
estavam todas voltadas para o jogo da seleção brasileira 
na Copa do Mundo, o demagogo e reacionário Luiz Inácio 
vetou o projeto aprovado no Congresso que acabava com 
o famigerado Fator Previdenciário. Os oportunistas do 
PT e da frente eleitoreira (Pecedobê, etc.) que antes de 
serem governo tanto criticavam o fator previdenciário 
como lesivo aos aposentados e criado durante o governo 
FHC, agora que tinham a possibilidade de eliminá-lo 
mantiveram esse extorsivo redutor das aposentadorias.Os 
oportunistas e pelegos do governo petista demonstram, 
mais uma vez, que  agem contra os pobres para servir 
aos interesses  dos grandes grupos econômicos. Golpes 
contra os sindicatos combativos, criminalização das lutas 
operárias, cumplicidade nos assassinatos de camponeses, 
cortes de direitos trabalhistas e arrocho salarial são 
outras medidas antioperárias executadas pelo governo 
FMI-Lula.

O famigerado fator previdenciário continua a dificultar 
as aposentadorias e a incidir no cálculo do valor base do 
benefício, no momento da concessão de aposentadorias 

por tempo de contribuição. Funciona como desestímulo 
porque reduz o benefício em até mais de 50% dependendo 
da idade e do tempo de contribuição da pessoa. O fator 
atribui um peso maior a idade que ao do próprio fato 
gerador do benefício (tempo de serviço/contribuição) e 
visa obrigar os trabalhadores a continuarem trabalhando 
e contribuindo além do tempo que já teriam direito a se 
aposentar. No caso dos operários da construção, o fator 
previdenciário gera muitos problemas: as empresas 
dificultam os trabalhadores a comprovar o tempo de 
contribuição (várias somem, quebram,etc); além dos 
períodos que os operários trabalham sem carteira 
assinada.

O demagogo Luiz Inácio também prossegue 
arrochando os aposentados e pensionistas do INSS. 
Alem de manter o salario mínimo no miserável valor 
de R$ 510,00; estabeleceu  o índice de apenas 7,72% 
para correção das aposentadorias e pensões acima de 
um salário mínimo. Esse índice inclusive foi abaixo do 
próprio já reduzido indice de reajuste do salário minimo 
que tinha sido de 9,68%. 

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

 106,7
Todos os domingos 

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

 3282.1045 
 3282.0054

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 


