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Pelo fim da escravidão aos sábados!
Realizamos uma reunião na quartafeira (12) com os companheiros na
obra da Construtora Odebrecht da
Av. Raja Gabaglia, a Diretoria do
Sindicato (MARRETA), deixou claro
a sua posição quanto à imposição
da empresa em implantar o trabalho
aos sábados obrigatório. A empresa
alega que é uma forma de ajudar o
trabalhador a fazerem horas extras
e que se trabalharem de segunda a
sexta, não podem fazê-las aos sábados
de acordo com o MTE. Isso para nós
é um absurdo, temos de ter um
salário digno e decente, para não
precisarmos de nos matar em horas
extras!
A empresa ameaça os operários em
cortar alguns benefícios já adquiridos,
na clara intenção de intimida-los.
Não aceiote essa chantagem! Direitos
adquiridos, não se mexe! Se mexer é
greve! O que eles querem é aumentar
a produtividade, esticando o horário
da manhã até ao meio dia e obrigando
os operário a virem aos sábados.
O que queremos é: Trabalhar
de segunda a quinta das 7hs às17hs
e nas sextas das 7hs às 16hs, com
folga aos sábados e domingos, se for
trabalhar é extra em 100%.
Mantendo este horário de trabalho
aos sábados a empresa obriga o maior

Exigimos o
cumprimento dos
nossos direitos!

CLT
número de trabalhador fazer horas
extras, “convencendo-os” a ficar até
mais tarde.
A empresa disse que segue
rigorosamente a lei, isso é mentira,
ela descumpre a CCT e a CLT: No
almoço esta descumprindo o artigo
71 da CLT, o Kit Mãe e Kit Bebê
cláusula 23 da nossa CCT eles nem
sabiam que existia.
O nosso direito de descansar aos
sábados e domingos, esta na mão
de cada um, não podemos abrir a
porteira, nesse momento de crise, para
perdermos os nossos direitos: “onde
passa um boi, passa toda a boiada”
Só com luta garantiremos os
nossos direitos! Preparem-se!

Não abriremos mão dos nossos direitos!

O Canto da Sereia
Os operários da Odebrecht, não
devem cair no “canto da sereia” em que
a empresa vem alegando sobre crise,
pois ela e muitas outras construtoras
de grande porte no Brasil trabalham
com exploração em outras áreas e
vivem da superexploração da força
de trabalho de seus operários. Estão
espalhando que se os trabalhadores
exigirem o fim do trabalho aos sábados
vai cortar alguns “benefícios”, que
eles proporcionaram e fazem isso
para ver se os operários pressionar o
Marreta para aceitar tal imposição.
O Marreta é um Sindicato Classista

que não abre mão de direitos da
categoria, por isso alertamos aos
companheiros da Odebrecht, que
não acreditem nas promessas da
patronal, o que vale é o que tá escrito,
não podemos abrir mão de nenhum
direito mesmo que pareça vantajoso
para
alguns
momentaneamente,
pois poderemos nos arrepender no
futuro.
Conta a lenda, que as Sereias
cantavam, para atraírem os marujos
para emboscadas e por isso não
podemos ouvir o “canto da sereia”,
mesmo sendo tentador.

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, mas para isso deve contar com a
participação dos operários.

Por isso, o trabalhador, deve se 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

Ouça o Programa

“Tribuna do

Trabalhador”

Todos os sábados
de 8 às 10 horas
na Rádio Favela FM
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3282-1045
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Todos os sábados de
8 às 10 horas
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