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Assembleia Geral para aprovar
a pauta de reivindicações
É hora de elaborarmos a nossa pauta de
reivindicação e partir pra luta! Como todos
os anos, é difícil para os trabalhadores
arrancarem seus direitos. A patronal fala
de crises e usam a política de arrocho e
miséria, implantada pelos gerentes de
turnos, antes Dilma e agora Temer para não
darem o nosso aumento.
A nossa campanha desse ano se dá em
meio a uma crise moral, econômica e política
e se não ficarmos unidos, nem mesmo a
inflação poderemos arrancar, pois sempre
alegam que é o salário do trabalhador que
gera crise e inflação. Salário não gera crise,
o que gera crise é o roubo do dinheiro público e o que
quebra empresa é bancar times de futebol e regalias
para atletas “pernas de pau”, enquanto arrocham o
nosso salário.
Quantas empresas estão dando prejuízo aos
trabalhadores e estão envolvidas em escândalos como
“Mensalão, Lava-jato e etc.” e agora querem dar o
cano nos trabalhadores?
O gerente de turno Michel Temer, quer acabar
com a Previdência Social, FGTS, aumentar ainda
mais a jornada de Trabalho, passando para 12 horas
de trabalho diárias e falam que isso é “reforma
trabalhista”. Não podemos admitir, por isso estamos
com a nossa Campanha Unificada com todos os
sindicatos de Minas, junto à Federação.

A patronal teve 10 anos de mercado aquecido,
deitaram e rolaram com lucros altíssimos, beneficiados
por governos corruptos, que favoreceram nas licitações
e obras bancadas com o nosso dinheiro do BNDES,
FAT, FGTS e Caixa Econômica e os trabalhadores
além de não terem nenhum ganho real em seus
salários, foram colocados em situação análoga a de
escravo, só o Marreta arrebentou vários cativeiros.
Por isso, venha participar da nossa Assembleia
Geral, para discutir e aprovar a nossa pauta, para
enfrentar os patrões gananciosos e organizar a nossa
classe contra o desemprego, a carestia de vida e não
aceitar nenhum corte de direito conquistado com
muita luta.
Venha participe:

Grande Assembleia

Sexta-feira - Dia 30/9 - 18

Marreta: Rua Além Paraíba, 425 – Lagoinha

horas

(próximo a Rodoviária)

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

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!

Fortaleça a luta classista e combativa!

Sindicalize-se ou Filie-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.
O trabalhador, deve se associar para
fortalecer a luta classista, além de garantir o
acesso de vários benefícios e especialidades
médicas:
• Cardiologista
• Clínico Geral
• Dermatologista
• Fonoaudiologista
• Ginecologista
• Neurologista
• Ortopedista
• Pediatra
• Psicológo

Ouça o Programa

“Tribuna do

Trabalhador”

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

•
•
•
•
•
•

Urologista
Laboratórios
Ótica a baixo custo
Guia de Convênios externos
Farmácia com preços abaixo do mercado
Departamento Jurídico

O associado, paga R$34,00 e tem todos os
benefícios e é estendido aos cônjuges e filhos
até 18 anos e filhas até 21 anos.
O filiado, paga R$9,26 descontado em folha,
é estendido aos cônjuges e filhos até 18 anos
e filhas até 21 anos, tem todos os benefícios
exceto o departamento médico.

Fortaleça esta luta:
SINDICALIZE-SE!!!

Telefones:
3263-1300
3282-1045

Rádio Favela

106,7 FM

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

9661-1067

