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 É hora de exigirmos melhores salários e melhores 
condições de trabalho para que todos possamos 
proporcionar  uma melhor condição de vida para 
nossas famílias.

Convocamos todos para a assembleia que discutirá 
e aprovará a pauta de reivindicações que será 
encaminhada aos patrões. 

Chega de tanto trabalhar em condições precárias e 
receber baixos salários.  Para mudarmos essa situação, 
na data base deste ano, aumentar nossa organização e 
mobilização. Não vamos aceitar mentiras e chororô 
dos patrões. Vamos à luta!

Convoque os seus companheiros e participe da 
nossa assembleia que será realizada na sede do 
Marreta . Lute por seus direitos!

Companheiros e companheiras, 
Está chegando a nossa data base que é 1º de outubro. 

É hora de unirmos nossas forças para conquistarmos 
melhores salários e melhores condições de trabalho.  

Com o grande número de obras existentes em BH 
e região, as empresas aumentaram muito a produção 
e a venda de tijolos e outros materiais. Os patrões 
nunca lucraram tanto.  Mas mesmo assim, os salários 
continuam arrochados e as condições de trabalho cada 
vez piores.

Estamos vendo diariamente o crescimento das 
empresas de cerâmica e olaria e consequentemente 
o crescimento da exploração de nosso trabalho que 
deixam os patrões cada vez mais ricos e nós cada vez 
mais pobres.



 106,7
Todos os sábados 

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

 3282.1045 
 3282.0054

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 

Atenção companheiros, a gata Formafer (Evaldo) 
está dando um golpe nos operários que são mais de 50, 
sendo que destes 30 trabalham na construtora EPO. 
Esses trabalhadores estão abandonados pela Formafer. 
Estavam com salários atrasados e só receberam através 
de paralisação do canteiro de obras. Alguns operários 
que já estavam com aviso prévio na mão há mais de 
21 dias não receberam os acertos. A gata sumiu e a 
EPO está querendo tirar a gata da obra sem antes 
resolver o problema dos trabalhadores. Não vamos 
aceitar enrolação.

Vamos para cima para que todos os operários 
recebam suas rescisões e todos os direitos.

Empresas como EPO, Caparaó, Patrimar e Concreto 
insistem em voltar o horário de trabalho aos sábados  
e querem impor a escravidão nos canteiros de  
obras. 

A compensação das 4 horas do sábado durante a 
semana é uma conquista de muitos anos das lutas dos 
trabalhadores e agora essas empresas gananciosas, 
para humilhar os operários querem impor o trabalho 
aos sábados. 

Não vamos aceitar trabalhar 4 horas de graça no 
sábado, sair de casa de madrugada para aumentar o 
lucro dos patrões. Para acabar com essa exploração, 
só greve!

O MARRETA saúda todos os ocupantes da Rosa Leão, área 
vizinha do bairro Zilá Espósito, em especial a juventude que está 
se organizando na defesa do sagrado direito da moradia.

Repudiamos a política anti-povo dos governos que fabricam 
mandados de reintegração em série e enviam a polícia para 
reprimir o povo trabalhador. Esses governos e o judiciário só estão 
interessados em alimentar a especulação imobiliária  para depois 
entregar de graça os terrenos para as empreiteiras financiadoras 
de campanha eleitoral, como por exemplo a construtora Encamp, 
que construiu vários prédios das obras do PAC em toda a região.

Gato da EPO sumiu sem pagar  
direitos dos trabalhadores

Patrões sanguessugas querem 
impor trabalho no sábado

Viva a justa resistência da ocupação Rosa Leão!

E um alerta para 
todos os traba-lhadores: 

TRABALHO AOS SÁBADOS É 
HORA EXTRA E É 100%!



Aos trabalhadores das empresas de produtos de cimento
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Vamos discutir nossa pauta de reivindicação 
da campanha salarial 2014/2015

 É hora de exigirmos melhores salários e melhores 
condições de trabalho para que todos possamos 
proporcionar  uma melhor condição de vida para 
nossas famílias.

Convocamos todos para a assembleia que discutirá 
e aprovará a pauta de reivindicações que será 
encaminhada aos patrões. 

Chega de tanto trabalhar em condições precárias e 
receber baixos salários.  Para mudarmos essa situação, 
na data base deste ano, aumentar nossa organização e 
mobilização. Não vamos aceitar mentiras e chororô 
dos patrões. Vamos à luta!

Convoque os seus companheiros e participe da 
nossa assembleia que será realizada na sede do 
Marreta . Lute por seus direitos!

Companheiros e companheiras, 
Está chegando a nossa data base que é 1º de outubro. 

É hora de unirmos nossas forças para conquistarmos 
melhores salários e melhores condições de trabalho.  

Com o grande número de obras existentes em BH 
e região, as empresas aumentaram muito a produção 
e a venda de tijolos e outros materiais. Os patrões 
nunca lucraram tanto.  Mas mesmo assim, os salários 
continuam arrochados e as condições de trabalho cada 
vez piores.

Estamos vendo diariamente o crescimento das 
empresas de produtos de cimento e consequentemente 
o crescimento da exploração de nosso trabalho que 
deixam os patrões cada vez mais ricos e nós cada vez 
mais pobres.

Todos à Assembleia
Domingo, 24/8 - às 8:30h manhã 

Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha (próximo a Rodoviária)
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Vamos discutir nossa pauta de reivindicação 
da campanha salarial 2014/2015

 É hora de exigirmos melhores salários e melhores 
condições de trabalho para que todos possamos 
proporcionar  uma melhor condição de vida para 
nossas famílias.

Convocamos todos para a assembleia que discutirá 
e aprovará a pauta de reivindicações que será 
encaminhada aos patrões. 

Chega de tanto trabalhar em condições precárias e 
receber baixos salários.  Para mudarmos essa situação, 
na data base deste ano, aumentar nossa organização e 
mobilização. Não vamos aceitar mentiras e chororô 
dos patrões. Vamos à luta!

Convoque os seus companheiros e participe da 
nossa assembleia que será realizada na sede do 
Marreta . Lute por seus direitos!

Companheiros e companheiras, 
Está chegando a nossa data base que é 1º de outubro. 

É hora de unirmos nossas forças para conquistarmos 
melhores salários e melhores condições de trabalho.  

Com o grande número de obras existentes em BH 
e região, as empresas aumentaram muito a produção 
e a venda de tijolos e outros materiais. Os patrões 
nunca lucraram tanto.  Mas mesmo assim, os salários 
continuam arrochados e as condições de trabalho cada 
vez piores.

Estamos vendo diariamente o crescimento das 
empresas de cal e gesso e consequentemente o 
crescimento da exploração de nosso trabalho que 
deixam os patrões cada vez mais ricos e nós cada vez 
mais pobres.

Todos à Assembleia
Domingo, 24/8 - às 8:30h manhã 

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



Aos trabalhadores do mármore e granito
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Vamos discutir nossa pauta de reivindicação 
da campanha salarial 2014/2015

 É hora de exigirmos melhores salários e melhores 
condições de trabalho para que todos possamos 
proporcionar  uma melhor condição de vida para 
nossas famílias.

Convocamos todos para a assembleia que discutirá 
e aprovará a pauta de reivindicações que será 
encaminhada aos patrões. 

Chega de tanto trabalhar em condições precárias e 
receber baixos salários.  Para mudarmos essa situação, 
na data base deste ano, aumentar nossa organização e 
mobilização. Não vamos aceitar mentiras e chororô 
dos patrões. Vamos à luta!

Convoque os seus companheiros e participe da 
nossa assembleia que será realizada na sede do 
Marreta . Lute por seus direitos!

Companheiros e companheiras, 
Está chegando a nossa data base que é 1º de outubro. 

É hora de unirmos nossas forças para conquistarmos 
melhores salários e melhores condições de trabalho.  

Com o grande número de obras existentes em BH 
e região, as empresas aumentaram muito a produção 
e a venda de tijolos e outros materiais. Os patrões 
nunca lucraram tanto.  Mas mesmo assim, os salários 
continuam arrochados e as condições de trabalho cada 
vez piores.

Estamos vendo diariamente o crescimento das 
empresas de mármore e granito e consequentemente 
o crescimento da exploração de nosso trabalho que 
deixam os patrões cada vez mais ricos e nós cada vez 
mais pobres.

Todos à Assembleia
Domingo, 24/8 - às 8:30h manhã 

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


