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Exigimos a PLR já para todos os trabalhadores!

Se a OAS não acatar é GREVE!

Os trabalhadores da Construtora OAS
estão indignados com a empresa que veio
enrolando na questão da PLR – Participação
dos Lucros e Resultados.
Após denuncia dos trabalhadores o
Marreta esta pressionando a empresa para
que defina imediatamente os valores da
PLR e pague a todos sem restrições, pois a
obra já esta acabando e todos trabalharam
pesado para construí-la.
Essa gata só entende uma língua:
GREVE! Por isso, o Marreta esta
conclamando todos os operários para
deflagrar uma greve em defesa da PLR
na segunda-feira. Não podemos ficar
acreditando em promessas, pois a empresa
ao ver a movimentação dos operários e o
zum-zum-zum dentro do canteiro de obra

e as constantes visitas dos diretores do
Sindicato na portaria, logo tratou de colar
um comunicado falando que irá pagar a
PLR no dia 30, porém não estipulou valores
e nem colocou quem terá direito a ele.
A obra esta acabando e a gata esta
tentando dar o tombo nos operários,
principalmente nos que vieram de fora
que já estão com data marcada para
voltarem à Bahia no dia 15/07, e não
estão garantidos o recebimento da PLR.
Vamos botar essa gata pra miar,
antes dos companheiros irem embora, para
que ninguém fique no prejuízo o Sindicato
só terá força nesta luta com os trabalhadores
unidos e organizados só dessa forma é que
vamos garantir os nossos direitos!
EXIGIMOS A PLR JÁ!

Trabalhador só é respeitado unido e organizado!

OAS patrocina mordomia aos
políticos e quer roubar operários
Envolvida em escândalos de falcatruas e agora depois de descoberto
propinas na operação “Lava Jato” suas manobras e falcatruas juntamente
a OAS esta sendo investigada por com outras empreiteiras, esta querendo
Lavagem de Dinheiro, Corrupção que os operários paguem o prejuízo
passiva e Organização Criminosa: e esta tentando roubar a PLR. Não
José Aldemário Pinheiro Filho, o Léo podemos permitir esse desrespeito e
Pinheiro, Agenor Franklin Magalhães abuso, temos de colocar o bicho pra
Medeiros, Fernando Augusto Stremel pegar e colocar essa gata em seu lugar.
Andrade, Mateus Coutinho de Sá
Abaixo as mordomias dadas aos
Oliveira e José Ricardo Nogueira políticos! Exigimos o pagamento da
Breghirolli – todos da alta cúpula nossa PLR!
da empresa estão nas investigações
feitas pela “Força Tarefa” criadas para
Exigimos respeito e igualdade
investigarem os envolvidos nesse podre
de direito para todos!
jogo eleitoral.
OAS quer dar o cano em operários
baianos. Está previsto que todos deverão
A construtora OAS juntamente
voltar para a Bahia já no dia 15/07, por
com outras empreiteiras estão na
isto, temos que conquistar a PLR e
lista das falcatruas e caixa dois nas
garantir que todos a recebam.
campanhas de candidatos na farsa
Se não pagar é GREVE!
eleitoral, com polpudas “doações”,
para serem favorecidas
em “licitações”, essas
doações são feitas de
acordo ao interesse da
empresa e as vantagens oferecidas pelos
corruptos candidatos,
não importando o
partido.
Segundo pesquisas
a OAS doou R$ 17
milhões de reais aos
presidenciáveis
na
última eleição de 2014,
Empreiteiras investem milhões aos políticos e levam aos
para garantir suas
canteiros de obras para fazer suas demagogias

