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Assembleia aprovou:

ESTADO DE GREVE

Em resposta a proposta miserável dos patrões
do Sinduscon-MG a Assembleia dos operários da
construção rejeitou a proposta apresentada e aprovou,
por unanimidade, o ESTADO DE GREVE a partir do
dia 15 de dezembro.
Após várias reuniões de negociação com a
participação do Marreta e outros sindicatos filiados a
FETICOM-MG, os patrões querem impor o arrocho e
a miséria aos trabalhadores da construção. Os 7% que
eles propõem correspondem, no caso dos serventes,
a aproximadamente R$ 57,00 de “reajuste”, ou seja,
R$1,90 por dia. Isso não dá pra nada!
Os patrões vêm com a conversa fiada falando de
“crise”, falando que não têm dinheiro para o reajuste
salarial e para pagar nossos direitos. Estão fazendo
chantagem, ameaçando não pagar a segunda parcela
do 13º salário dos operários do “Minha casa, Minha
vida”. Esses patrões são uns canalhas, chupa-sangue
de trabalhador.
As grandes empreiteiras estão todas afundadas até

o pescoço na corrupção, no pagamento de propina
para governos. OAS, Camargo Corrêa, UTC, Mendes
Junior, Engevix, Galvão Engenharia, entre outras,
estão todas metidas nessa mais recente avalanche de
denúncias de pagamento de propina da Petrobrás.
São bilhões e bilhões de dinheiro do povo desviados
para encher os cofres desses grandes empresários e
esses políticos safados. E vêm falar que para o salário
dos trabalhadores não têm dinheiro!
Por isso a decisão dos trabalhadores foi espremer
esses sanguessugas até o fim, não ceder nem aceitar
migalhas. Arrancar o maior reajuste possível.
Vamos honrar a história e as tradições de luta da
nossa classe, vamos lutar por nossas famílias, pelos
nossos direitos.
Vamos mostrar a esses patrões e a esse governo
que nós, operários, que construímos tudo, que
erguemos arranha-céus, que trabalhamos de sol a sol,
temos força e organização e vamos conquistar nossos
direitos através da luta classista e combativa.

Sinduscon-MG é amontoado
de empresários quebrados
Esse Sinduscon-MG e seu presidente Luiz
Fernando Pires (Mascarenhas Barbosa Roscoe S/A.
– Construções), seu vice-presidente Walter Bernardes
(Construtora Enar Ltda.), são escolados em querer
enrolar os trabalhadores. Têm sido assim nos últimos
anos. Eles fogem das negociações enviando advogados
com propostas miseráveis, se recusam a colocar na
convenção coletiva itens que são cumpridos por várias
empresas em negociações feitas à parte após greves e
protestos de operários. Assim achatam ano após ano
nossos salários e atacam direitos conquistados em anos
anteriores a custa de muita luta. Esse Sinduscon-MG
é uma associação de donos de empresas quebradas
que querem se salvar fazendo carreira em cima do
sangue dos trabalhadores.

Trabalhadores tocam fogo em
proposta do Sinduscon-MG

Na Assembleia de 14 de dezembro os trabalhadores
aprovaram por unanimidade o Estado de Greve e
queimaram a proposta miserável do Sinduscon-MG.
Ouça o Programa

“Tribuna do
Trabalhador”
Todos os sábados
de 8 às 10 horas
na Rádio Favela FM

Carrasco de operários, Construtora
Concreto demite trabalhadores por
“justa causa” para não pagar direitos

Em nossa Assembleia de 14 de dezembro,
trabalhadores demitidos da Concreto entregaram
aos diretores do MARRETA mais um desses avisos
de demissão por “justa causa”. Eles denunciaram a
perseguição aos trabalhadores que não seguem os
desmandos dos chefes e seus capatazes e que está
demitindo vários trabalhadores por “justa causa” para
não pagar os direitos trabalhistas desses operários.
Nos últimos dias, a diretoria da MARRETA detectou
várias demissões de operários por “justa causa” em
obra da Construtora Concreto no bairro Betânia.
O MARRETA esteve presente nessa obra do bairro
Betânia no dia 12 de dezembro com o carro de som
e vários trabalhadores denunciaram perseguições e
desmandos dos chefes dessa empresa. Convocamos
todos os trabalhadores para se organizarem e lutarem
contra esses exploradores carrascos de operários.
Contra as perseguições e crimes trabalhistas da
Concreto os trabalhadores devem se organizar e
fazer greve! O MARRETA já denunciou estes crimes
trabalhistas ao Ministério Público do Trabalho, e nosso
departamento jurídico tomará outras providências.
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