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Aos trabalhadores das empresas de Cerâmica e Olaria

Assembleia Geral dos Trabalhadores
Vamos à luta
Companheiros!

É chegada a hora de prepararmos a nossa pauta de
reivindicações para iniciarmos mais uma Jornada de
Lutas na defesa de nossos direitos.
Diante da situação em que se encontra o país
hoje, é necessário mais do que nunca, fortalecermos
nossos laços de unidade para travar uma luta grande
para mantermos nossos direitos conquistados à duras
penas e para arrancarmos melhorias. Nos períodos
de bonança os patrões nunca lucraram tanto e agora
fazem propaganda de crise mas, na verdade, os
trabalhadores nunca viveram situação diferente.
Enquanto os patrões se esbaldavam nos lucros, os
trabalhadores nada tinham a comemorar pois os
salários nunca estiveram tão arrochados como nos
últimos anos.
Foi-se a farra da Fifa, das Olímpiadas e junto
com tudo isto as mentiras contadas pelos gerentes de
plantão. Nenhum destes eventos modificou em nada
a vida dos trabalhadores, pelo contrário só aumentou

o abismo da desigualdade social existente no país
e a repressão às lutas dos trabalhadores. Cada dia
que passa vemos aumentar as leis que criminalizam
as lutas dos operários, camponeses e todos pobres no
Brasil. Agora vem a farsa das eleições que não nos
interessam em nada pois quem lucra com elas são só
as empresas milionárias.
Chegou o momento de discutir nossa pauta
de reivindicações e não devemos esperar nada
destes candidatos e seus partidos que representam
simplesmente às suas famílias e os interesses dos
latifundiários e a grande burguesia.
Lutar pela melhoria salarial, pela melhoria das
condições de trabalho e não podemos nos esquecer
da luta por igualar a cesta básica que tem que ser
de trinta quilos como já é a da construção. Lutar
também pelo almoço fornecido pelas empresas e
principalmente não aceitar perda ou retirada de
nenhum direito conquistado!

Assembléia do 3º Grupo
Sexta-feira - Dia 16/9 - 18 horas

Marreta: Rua Além Paraíba, 425 – Lagoinha

(próximo a Rodoviária)

Abaixo o calote da Vallourec / Urb
Topo e a cumplicidade do governo
A Vallourec, antiga Mannesmann, através da Urb
Topo fez a demissão em massa de 94 trabalhadores e
está querendo dar o calote nos operários. Muitos desses
operários já trabalham há mais de 20 anos, alguns até
32 anos, na área da Vallourec/Mannesmann.
Envolvida na lava-jato a transnacional Vallourec
embolsou mais da metade dos contratos da Petrobrás,
no valor astronômico de R$ 10 bilhões e 200 milhões,
no ano de 2015. A empresa também embolsou do
BNDES o valor absurdo de R$ 1.650.982.233,00 para
construção da nova usina siderúrgica, no município de
Jeceaba – MG. Em parceria com a japonesa Sumitomo
Metals e tem previsão de produção de até 10 milhões de
toneladas por ano; se utiliza da matéria prima da mina
Pau Branco que fica a apenas 40 km da empresa e usa
a ferrovia próxima que liga aos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Espírito Santo.
O Estado, governos de turno e políticos são cúmplices
da Vallourec na sangria do país, no calote aos operários

Operários em passeata na Via do Minério exigem seus direitos

e ainda acionam a polícia para jogar bombas e atacar os
operários que realizam uma justa luta por seus direitos.
Órgãos públicos, como o Ministério do Trabalho, MPT,
MPF, também se mostram completamente omissos.
Exigimos o imediato pagamento dos
operários da Urb Topo / Vallourec

Abaixo a Farsa Eleitoral:
Não Vote! Organize-se e Lute!
O povo brasileiro está pouco se lixando para as
brigas palacianas e o teatro montado no processo
de impeachment da gerente Dilma Rousseff e sua
substituição pelo ex-vice e reacionário Michel Temer.

Repúdio feito por um operário da construção,
morador de Ribeirão das Neves

Ouça o Programa

“Tribuna do

Trabalhador”

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

A disputa entre essas duas correntes de poder do
partido único, é para continuarem gerenciando o país a
serviço do imperialismo, do agronegócio, da burguesia
e do latifundiário. Quanto aos direitos do povo, ao longo
dos tempos o que estamos vendo, é o corte de direitos
conquistados com muita luta.
Por isso o Marreta conclama o povo a NÃO VOTAR!
Eleição não resolve nada. Faça como muitos já estão
fazendo: repudie os candidatos pintando placas, faixas
ou pichação denunciando essa farsa.
Só com muita luta e organização, que vamos
mudar essa situação! O país não precisa dessa farsa
eleitoral! O país precisa é de uma revolução de nova
democracia, para acabar com esse sistema de opressão e
exploração, destruir o latifúndio e a sangria das riquezas
do país hoje usufruídas pelas transnacionais, bancos e
principalmente pelo agronegócio, o “latifúndio de novo
tipo”. O povo têm que ser dono do seu destino!

Telefones:
3263-1300
3282-1045

Rádio Favela

106,7 FM

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

9661-1067

LIGA

OPERÁRIA

Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FETICOM-MG

Informativo Oficial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima, Raposos,
Ribeirão das Neves, Sabará e Sete Lagoas - Tel: (31) 3449.6100 - Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - BH - www.sticbh.org.br / twitter.com/sticbh
Sub-sede: Sete Lagoas: Rua Alarico de Freitas, nº 69 - Boa Vista - Tel: (31) 3776.7710

13.09.2016

Aos trabalhadores das empresas de Cal e Gesso

Assembleia Geral dos Trabalhadores
Vamos à luta
Companheiros!

É chegada a hora de prepararmos a nossa pauta de
reivindicações para iniciarmos mais uma Jornada de
Lutas na defesa de nossos direitos.
Diante da situação em que se encontra o país
hoje, é necessário mais do que nunca, fortalecermos
nossos laços de unidade para travar uma luta grande
para mantermos nossos direitos conquistados à duras
penas e para arrancarmos melhorias. Nos períodos
de bonança os patrões nunca lucraram tanto e agora
fazem propaganda de crise mas, na verdade, os
trabalhadores nunca viveram situação diferente.
Enquanto os patrões se esbaldavam nos lucros, os
trabalhadores nada tinham a comemorar pois os
salários nunca estiveram tão arrochados como nos
últimos anos.
Foi-se a farra da Fifa, das Olímpiadas e junto
com tudo isto as mentiras contadas pelos gerentes de
plantão. Nenhum destes eventos modificou em nada
a vida dos trabalhadores, pelo contrário só aumentou

o abismo da desigualdade social existente no país
e a repressão às lutas dos trabalhadores. Cada dia
que passa vemos aumentar as leis que criminalizam
as lutas dos operários, camponeses e todos pobres no
Brasil. Agora vem a farsa das eleições que não nos
interessam em nada pois quem lucra com elas são só
as empresas milionárias.
Chegou o momento de discutir nossa pauta
de reivindicações e não devemos esperar nada
destes candidatos e seus partidos que representam
simplesmente às suas famílias e os interesses dos
latifundiários e a grande burguesia.
Lutar pela melhoria salarial, pela melhoria das
condições de trabalho e não podemos nos esquecer
da luta por igualar a cesta básica que tem que ser
de trinta quilos como já é a da construção. Lutar
também pelo almoço fornecido pelas empresas e
principalmente não aceitar perda ou retirada de
nenhum direito conquistado!

Assembléia do 3º Grupo
Sexta-feira - Dia 16/9 - 18 horas

Marreta: Rua Além Paraíba, 425 – Lagoinha

(próximo a Rodoviária)
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Aos trabalhadores das empresas de produtos de Cimento

Assembleia Geral dos Trabalhadores
Vamos à luta
Companheiros!

É chegada a hora de prepararmos a nossa pauta de
reivindicações para iniciarmos mais uma Jornada de
Lutas na defesa de nossos direitos.
Diante da situação em que se encontra o país
hoje, é necessário mais do que nunca, fortalecermos
nossos laços de unidade para travar uma luta grande
para mantermos nossos direitos conquistados à duras
penas e para arrancarmos melhorias. Nos períodos
de bonança os patrões nunca lucraram tanto e agora
fazem propaganda de crise mas, na verdade, os
trabalhadores nunca viveram situação diferente.
Enquanto os patrões se esbaldavam nos lucros, os
trabalhadores nada tinham a comemorar pois os
salários nunca estiveram tão arrochados como nos
últimos anos.
Foi-se a farra da Fifa, das Olímpiadas e junto
com tudo isto as mentiras contadas pelos gerentes de
plantão. Nenhum destes eventos modificou em nada
a vida dos trabalhadores, pelo contrário só aumentou

o abismo da desigualdade social existente no país
e a repressão às lutas dos trabalhadores. Cada dia
que passa vemos aumentar as leis que criminalizam
as lutas dos operários, camponeses e todos pobres no
Brasil. Agora vem a farsa das eleições que não nos
interessam em nada pois quem lucra com elas são só
as empresas milionárias.
Chegou o momento de discutir nossa pauta
de reivindicações e não devemos esperar nada
destes candidatos e seus partidos que representam
simplesmente às suas famílias e os interesses dos
latifundiários e a grande burguesia.
Lutar pela melhoria salarial, pela melhoria das
condições de trabalho e não podemos nos esquecer
da luta por igualar a cesta básica que tem que ser
de trinta quilos como já é a da construção. Lutar
também pelo almoço fornecido pelas empresas e
principalmente não aceitar perda ou retirada de
nenhum direito conquistado!

Assembléia do 3º Grupo
Sexta-feira - Dia 16/9 - 18 horas

Marreta: Rua Além Paraíba, 425 – Lagoinha

(próximo a Rodoviária)
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Aos trabalhadores das empresas de Marmore e Granito

Assembleia Geral dos Trabalhadores
Vamos à luta
Companheiros!

É chegada a hora de prepararmos a nossa pauta de
reivindicações para iniciarmos mais uma Jornada de
Lutas na defesa de nossos direitos.
Diante da situação em que se encontra o país
hoje, é necessário mais do que nunca, fortalecermos
nossos laços de unidade para travar uma luta grande
para mantermos nossos direitos conquistados à duras
penas e para arrancarmos melhorias. Nos períodos
de bonança os patrões nunca lucraram tanto e agora
fazem propaganda de crise mas, na verdade, os
trabalhadores nunca viveram situação diferente.
Enquanto os patrões se esbaldavam nos lucros, os
trabalhadores nada tinham a comemorar pois os
salários nunca estiveram tão arrochados como nos
últimos anos.
Foi-se a farra da Fifa, das Olímpiadas e junto
com tudo isto as mentiras contadas pelos gerentes de
plantão. Nenhum destes eventos modificou em nada
a vida dos trabalhadores, pelo contrário só aumentou

o abismo da desigualdade social existente no país
e a repressão às lutas dos trabalhadores. Cada dia
que passa vemos aumentar as leis que criminalizam
as lutas dos operários, camponeses e todos pobres no
Brasil. Agora vem a farsa das eleições que não nos
interessam em nada pois quem lucra com elas são só
as empresas milionárias.
Chegou o momento de discutir nossa pauta
de reivindicações e não devemos esperar nada
destes candidatos e seus partidos que representam
simplesmente às suas famílias e os interesses dos
latifundiários e a grande burguesia.
Lutar pela melhoria salarial, pela melhoria das
condições de trabalho e não podemos nos esquecer
da luta por igualar a cesta básica que tem que ser
de trinta quilos como já é a da construção. Lutar
também pelo almoço fornecido pelas empresas e
principalmente não aceitar perda ou retirada de
nenhum direito conquistado!

Assembléia do 3º Grupo
Sexta-feira - Dia 16/9 - 18 horas

Marreta: Rua Além Paraíba, 425 – Lagoinha

(próximo a Rodoviária)

