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Aos trabalhadores nas empresas de produtos de cimento
Campanha Salarial 2010/2011

É hora de aumentar a organização e arrancar
melhores salários e condições de trabalho

Está se aproximando a data base da Campanha
Salarial 2010/2011 dos trabalhadores das empresas de
produtos de cimento. Em meio ao gigante crescimento
do setor da construção é necessário que intensifiquemos
nossas reivindicações por melhores salários, alimentação
de qualidade nas fábricas, condições seguras de trabalho,
e uma cesta básica mais pesada e de maior qualidade. É
crescente a demanda de trabalho, serviço que não acaba
mais, mas no final das contas esse crescimento só se
reflete no bolso do patrão, enquanto nós trabalhadores
seguimos recebendo baixíssimos salários. Não podemos
assistir calados o enriquecimento desses sanguessugas,
ainda mais nesse momento de aquecimento e de lucros
absurdos no setor.
É hora de aumentar a pressão, melhorar a organização
e ir pra cima dos patrões nessa campanha salarial. Nossa
data base é dia 1º de outubro e todos os trabalhadores
da categoria devem participar da definição da pauta de
reivindicações. Ano após ano o Marreta aponta o caminho
da greve como principal instrumento de conquista de
direitos. Temos que manter firme a consciência de que
somente através da nossa união e do fortalecimento da
luta que vamos conquistar melhorias em nossas condições
de trabalho.

Se dependermos do patrão e das negociações, nada
vamos conquistar, mas se nos apoiarmos em nossas
próprias forças temos condições de dar grandes golpes
nessas empresas milionárias. Esses patrões exploradores
dependem de nossa força de trabalho para manterem seus
milhões, e por isso, se necessário for, devemos cruzar os
braços para arrancar um salário mais digno, alimentação
de qualidade e segurança no trabalho.
Só em 2010 o Marreta já registrou 20 mortes de
operários nos canteiros de obras, o que é um número
abaixo da quantidade real de mortes, já que muitos casos
de acidentes não chegam até o sindicato. Essas mortes são
um absurdo! Temos que denunciar esses assassinatos! Os
patrões devem ser responsabilizados e ir para a cadeia.
Companheiros! É hora de ir pro pau. Não deixemos
passar o nosso momento. Todos estão convocados para
participar da assembléia geral dos trabalhadores da
indústria de produtos de cimento, no dia 22, às 8:30H, no
MARRETA, Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha. Nessa
assembléia vamos definir a pauta de reivindicações.
Todos devem comparecer e participar da construção
dessa pauta, levando os problemas que enfrentam dentro
da empresa e contribuindo para formar uma pauta que
atenda as reivindicações de todos trabalhadores.

Participem da Assembléia

Domingo,

dia

22,

às 8:30 h

manhã

Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha (prox. Rodoviária)

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

