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Operários da Emccamp rechaçaram o trabalho aos sábados

Se não mudar é GREVE!

tem acordo, pois o que queremos é a
saúde e a segurança do trabalhador”
Essa foi a resposta da diretoria do
Sindicato.
Quanto ao trabalho aos sábados, a
diretoria do Sindicato deixou claro, que
a empresa esta explorando ainda mais
os operários, justamente para aumentar
e extrair o máximo de lucro deles,
valendo-se do mesmo estudo, realizado
para medir o desgaste e o desempenho
dos trabalhadores, que constata, que nas
primeiras horas de trabalho, o operário
rende mais, por isso as empresas tenta
jogar o almoço para mais tarde no caso
às 12hs, ou então que trabalhe até às
16hs de segunda à sexta e obrigando-os

a trabalhar aos sábados até às 11hs.
A Emccamp ao perceber que o
Marreta iria cobrar essas irregularidades,
apenas mudou o horário de almoço
e mantém o trabalho aos sábados,
mostrando-se que só lhe interessa os
lucros e não a saúde dos operários.
Até o momento, não mudou e nem
comunicou a alteração no horário de
trabalho e o fim da obrigatoriedade de
trabalho aos sábados, por isso temos
de exigir da empresa, que respeite a
decisão unanime dos operários e se não
mudar o bicho vai pegar!
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
sidicais 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, mas para isso deve
contar com a participação dos operários.
Por isso, o trabalhador, deve se

Os operários da Emccamp, em
reunião realizada dentro do canteiro de
obras, dia 08/07, mostraram indignação,
força e rechaçaram por unanimidade
o trabalho aos sábados imposto pela
empresa no canteiro de obras da Vila
Oeste. A “gata” tentou intimidar os
operários, mandando a chefia, inclusive
o “Cacique”. Isto de nada adiantou, os
operários rejeitaram a imposição do
trabalho obrigatório aos sábados na
“fuça” deles.
A administração presenciou a
insatisfação e revolta dos operários

contra essa arbitrária imposição da
empresa. A Emccamp também estava
descumprindo a CCT – Convenção
Coletiva de Trabalho quanto ao horário
de almoço.
O Marreta na reunião com os
operários alertou que a legislação
determina o almoço após quatro horas
de trabalho e que isto é mais benéfico
para a saúde (conforme estudos) e na
construção civil a jornada inicia às 7hs,
por tanto o almoço deve ser às 11hs e
não às 12hs como quer a empresa. “Não
abrimos mão desse direito! E isso não

Ouça o Programa

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

associar ao Sindicato, para fortalecer a
luta classista, além de garantir o auxílio
de várias especialidades 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!!!
Sede do Sindicato: Rua Além Paraíba, 425 Bairro Lagoinha - Próximo à RODOVIÁRIA

Rádio Favela

106,7 FM

Todos os sábados de
8 às 10 horas
Whatsapp ou torpedos:

8394.5507

