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Algumas construtoras, para 
aumentar ainda mais a exploração 
de seus empregados, estão  impondo 
o trabalho obrigatório aos sábados, 
até às 11hs, O Marreta considera isso 
totalmente irregular pois a nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho 
garante a compensação e a folga no 
sábado. Assim que o Marreta toma 
conhecimento dessas irregularidades 
são tomadas ações contra elas.

Dia 31 de julho, estivemos na 
porta da Racional e constatamos que 
a empresa e a Temon estão obrigando 

Contra a escravidão aos sábados, só ha um caminho:

os operários a trabalhar aos sábados, 
e no caso de falta, descontam o dia e 
o remunerado. Também descumprem 
a CLT no seu Artigo 71, que obriga 
a empresa a dar 1h de intervalo para 
almoço a cada quatro hs de trabalho, 

As empresas usam dessa artimanha, 
para exigir o máximo de produção nas 
primeiras horas do dia, e esticam o 
horário da manhã até o meio dia. Isso 
é um absurdo pois aumenta o risco de 
acidentes de trabalho, com o trabalhador 
ficando longo tempo sem se alimentar e 
correndo risco.

Companheiros não podem aceitar 
esse absurdo, as empresas estão tentando 
criar um motivo para impor em nossa 
data-base essas medidas. O Marreta é 
conhecido por sua intransigente defesa 
dos direitos operários e de forma 
alguma aceitamos que mexam nos 
nossos direitos. Por isso é hora de nos 
organizar e lutar para acabar com essa 
política de abusos e favorecimento dos 
cronogramas das empresas. 

Exigimos respeito! Os companheiros 
da Patrimar e da Emccamp derrubaram 
essas normas e mostraram que não 
aceitam serem usados como “bois 
de piranhas” e agora é hora dos 

companheiros da Racional acabar 
com essa escravidão aos sábados. Os 
operários da Racional estão construindo  
prédios de luxo, a empresa faturando 
milhões e milhões, e tem de respeitar 
as Normas Regulamentadoras e 
principalmente a CCT e a CLT.

Por isso encaminharemos a ela a 
nossa reivindicação e esperamos que 
seja atendida, mas desde já alertamos, 
que é imprescindível a união e a luta de 
Todos! Vamos fazer essa gata miar!

Não vamos aceitar enrolação, 
chega de escravidão aos sábados!

Se não mudar é GREVE!

Fortaleça a luta classista e combativa! 
Sindicalize-se!

O Marreta é independente de centrais 
sindicais e de partidos políticos eleitoreiros 
e defende a autonomia e a construção de 
um sindicalismo classista e combativo. 
Para fazer frente ao peleguismo desses 
que traem os trabalhadores, precisamos 
contar com  a participação dos operários.

Por isso, o trabalhador, deve se 

associar ao Sindicato, para fortalecer a 
luta classista, além de garantir o acesso de 
várias especialidades médicas que o Estado 
nos nega, como: Urologista, Pediatra, 
Cardiologista, Clínico-Geral, Convênios 
e uma farmácia com preços abaixo do 
mercado  e um departamento Jurídico com 
Advogados nas áreas Civil e Trabalhista. 
Por R$30,00 (trinta reais mensal) com 
direito estendidos aos filhos, esposas (os).

Se você ainda não é sócio, fortaleça esta 
luta: SINDICALIZE-SE!!!

Organizar e lutar!

Ouça o Programa
Tribuna do Trabalhador

Todos os sábados
de 8hs às 10hs

Radio Favela
106,7

whatsapp ou torpedos
8394-5507

Telefones:
3282-1045
3263-1300

        Operários da Emccamp lutaram e derrubaram o trabalho aos sábados   


