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O povo se levantou,
vamos pra cima e arrancar o que é nosso!

Companheiros e companheiras trabalhadores da
construção de Belo Horizonte e região,
Grandes manifestações
sacudiram todo o Brasil no
mês de junho e continuam
ocorrendo em diversas partes do país.
O povo saiu às ruas por
causa da miséria, da fome,
100 mil pessoas protestaram no
baixos salários e indignadia 26 de junho próximo ao Mineirão
dos com a farra bilionária
Impulsionar nossa luta nesse momento
desses governos antipovo
de grande mobilização popular!
com as reformas dos estádios e obras desnecessárias para a realização da Copa da Fifa.
Vamos nos somar aos caminhoneiros, médiOs trabalhadores recebem um salário misecos, ao povo nos bairros, às várias outras caterável e as escolas estão caindo aos pedaços, os
gorias em luta e vamos dar início a uma grande
hospitais públicos e postos de saúde estão sem
campanha para melhorar nossa condição de tramédicos e recursos.
balho e nosso salários.
Mas para banqueiros, patrões e para aumenTemos ainda muito a conquistar. Vários sintar a repressão e massacrar o povo pobre tradicatos da região metropolitana e o Marreta
balhador esses governos sempre tem recursos.
solicitaram em abril de 2013 uma reunião com
o Sinduscon para tratar de reivindicações não
A explosão de revolta de nosso povo, prinatendidas, pela intransigencia patronal, na camcipalmente da juventude faz tremer toda essa
panha salarial de 2012; como alimentação nos
canalha covarde que explora os trabalhadores
canteiros de obras, fornecimento obrigatório de
de todas as maneiras.
uniformes e pisos salariais. Mais uma vez a paTodos esses partidos eleitoreiros e seus polítronal arrogante nem sequer deu resposta. Eles
ticos safados, passando pelos governos federal,
responderão às reivindicações dos trabalhadoestadual e municipal são repudiados pelo povo
res quando começarem a ter prejuízo!
que vai ao combate e exige mudanças radicais
Só com muita luta arrancaremos os nossos
em todo o Brasil.
direitos! Convocamos todos a assembleia para
O povo se levantou e a hora é de lutar, nós
debatermos esse importante momento de grantrabalhadores da construção temos que aproveides protestos populares e como os trabalhadotar esse momento e aumentar ainda mais nossa
res da construção atuarão em meio a essa luta.
mobilização!

Todos à Assembleia

Domingo,

21/7 - às 8:30h manhã

Sede do Marreta Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha (próximo a Rodoviária)

Dia 26 foi feriado e não pode ser compensado!
Feriado é feriado
e não vai ser
compensado!

Fiquem
atentos!
O dia 26 de junho, quarta-feira, foi dia de jogo
Brasil x Uruguai, da Copa das Confederações,
foi decretado feriado municipal pelo Prefeito
Marcio Lacerda, portanto, não pode ser
compensado esse dia.
Caso tenha trabalhado todas as horas
serão extras de acordo com a convenção.
Irregularidades
denuncie
ao
nosso
Sindicato através do telefone 3449.6100.

Companheiro Douglas,
Presente!
O

companheiro Douglas Henrique
de Oliveira Souza, um jovem operário
metalúrgico de 21 anos foi brutalmente
morto durante um ataque policial à justa
manifestação do povo em 26 de junho.
Ele tentava escapar da chuva de bombas
da PM, Força Nacional e Exército quando
caiu na Avenida Antônio Carlos de uma altura
de 5 metros pelo vão central do viaduto José
Alencar.
Além de Douglas, outras 6 pessoas que
participaram de protestos em BH nas últimas
semanas caíram desse mesmo viaduto
ferindo-se gravemente.
A morte de Douglas é responsabilidade
do velho Estado reacionário!
O Marreta se solidariza com a família do
companheiro Douglas nesse momento de
dor e revolta.
Nos unimos aos movimentos que estão
organizando uma atividade que marcará
a mudança de nome desse viaduto para
Douglas Henrique de Oliveira Souza, mártir
da luta de nosso povo.

Companheiro Paulo,
um lutador da classe
O movimento
sindical teve uma
perda muito grande com a morte do presidente
do Sindicato dos
Trabalhadores da
Construção
de
Betim, o companheiro Paulo Henrique Silva, que
morreu no último
25 de junho.
O companheiro foi um lutador da classe,
que dedicou-se sem descanso à organização
dos trabalhadores da construção e apoiou
sempre a luta dos trabalhadores por seus
direitos.
O Marreta e toda sua diretoria sentem
profundamente sua morte.
Na sua perda, redobraremos nossos
esforços para aumentar ainda mais a
mobilização, organização e luta da classe
operária e arrancar todos os direitos
pelos quais o companheiro Paulo tanto se
empenhou em conquistar.

