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Atenção trabalhadores da construção civil:

Participem da Assembleia Geral Decisiva
É hora de decisão, por
isso, a diretoria do Sindicato
convoca a todos os
trabalhadores da construção
para a participação em
massa da Assembleia Geral,
que será realizada dia 6/01.
Estão sendo deflagradas
“greves pipocas” nas obras.
Com isso a categoria forçou
o recuo dos patrões de
sua indecente proposta de
querer
cortar
direitos
conquistados com muita
luta,
como:
HORAS
Mesmo com pressão da PM e do engenheiro, operários da MRV
EXTRAS DE 100% (eles
obra do Buritis não voltam a trabalhar
queriam baixar para 60%); CESTA BÁSICA (eles
“em tempos de crise, perde menos quem luta mais!”.
queriam cortar em caso de faltas e ainda queriam impor
É com muita luta e muita firmeza que vamos arrancar
o banco de horas), CONFISCO DOS APARELHOS
da patronal melhores salários e condições decentes
CELULARES DOS TRABALHADORES, E
de trabalho. A categoria em assembleia decidiu pelo
PROIBIÇÃO DE USO NAS OBRAS (isso para
“ESTADO DE GREVE” na Campanha Salarial, e
controlar os operários e manter as irregularidades nas
desde então, temos realizado “greves pipocas”, agora
obras, sem denúncias).
é hora de decidirmos como fica a nossa campanha
Mais uma vez os companheiros da Direcional,
salarial de 2016/2017.
Caparaó e MRV, atenderam ao chamado do Marreta
Portanto, não fique de fora dessa decisão,
e realizaram “greves pipocas” forçando a patronal
venha participar da Assembleia Geral, na sextaa recuar e ter de apresentar um índice na mesa de
feira, dia 6 de janeiro de 2017. É a primeira e
negociação.
decisiva assembleia de 2017; mostrando que já
Não basta ficarmos indignados, xingando por traz
iniciaremos o próximo ano com luta! Venha e
dos pilares, ou dos tapumes das obras, temos é que
participar da luta com firme decisão! Como sabemos,
traga mais um contigo!

Grande Assembleia

Sexta-feira - Dia 6/01 - 18

Marreta: Rua Além Paraíba, 425 – Lagoinha

horas

(próximo a Rodoviária)

Governo aumenta salário do Judiciário, da Câmara
e do Senado e mantém arrocho sobre o povo
“A máxima da velha política “aos amigos tudo; aos
indiferentes a lei; e aos inimigos os rigores da lei”,
praticada até hoje, reflete bem como os detentores do
poder – entendidos aí principalmente os detentores do
poder armado – manejam os instrumentos de coerção
da sociedade contra ou a favor de suas conveniências.”
Professor Fausto Arruda – AND 182
É dessa forma que as “reformas” antipovo de Temer
e sua quadrilha estão sendo impostas. O fantoche
Michel Temer impõem limite e reduz os investimentos
em saúde, educação, saneamento básico, etc., com a
famigerada “reforma” da Previdência Social e outros
pacotes antipovo. Decretou aumentos ao judiciário de

41,47% em julho/2016. Após a aprovação da maldita
PEC 55, liberou aumento de 37% na Câmara e 40%
no Senado, Defensoria Pública da União, etc; enquanto
mantem uma camisa-de-força nos salários dos demais
trabalhadores, com reposições abaixo da inflação.
O governo retira direitos trabalhistas e
previdenciários dos trabalhadores e mantém os
privilégios de militares, juízes, políticos etc. Por isso,
estão ocorrendo manifestações em todos os cantos do
país.
Precisamos organizar uma grande GREVE GERAL
contra os pacotaços de Temer e sua quadrilha e dar um
basta nessa situação. A luta é o caminho!

M.Fonseca/MRV sente a força dos operários
O engenheirozinho “ditador” da M. Fonseca/MRV,
sentiu na pele a revolta dos operários na obra do Buritis.
Em julho/2017 tentou impedir os operários de falar
com o MARRETA ameaçando de demissão, para tentar
esconder as irregularidades da obra. Mas foi só o Marreta
convocar os operários pra luta no dia 16/12, que eles
pararam decisivamente, peitando o ditadorzinho e a PM.
Eles não deixaram entrar o caminhão de concreto, um
outro caminhão com caixas d’água e não se intimidaram

com a PM que tentou fazê-los voltar ao trabalho. No dia
19/12 pararam novamente e lotaram um ônibus para ir ao
TRT acompanhar as negociações.
Os exemplos dados por esses companheiros e também na
Direcional, MRV, Caparaó entre outras empresas, mostranos que é com luta que vamos derrotar a intransigência
patronal. E com certeza esse arremedo de ditador, testa-deferro da MRV vai cair do cavalo e aprender a respeitar os
operários. FORA ENGENHEIROZINHO DITADOR!

Fique sócio do Sindicato. Sindicalize-se!
O Marreta é um sindicato independente e que segue a linha classista, onde quem decide tudo é a categoria
em assembleia e por isso é importante que os companheiros fiquem sócios do Sindicato, para não enfraquecer
a luta.
Além dos trabalhadores estarem fortalecendo a luta, terão direito a usufruirem dos benefícios, contando com
uma rede de convênios em laboratórios, óticas, e dentistas, no sindicato temos a farmácia a preço populares,
médicos: Pediatra (médico para criança), Ginecologista (médico para mulher), Cardiologista, Urologista
(médico para homem), Psicologo, Fonoaudiologa e um departamento Jurídico com
advogados para servir ao trabalhador e seus familiares. Por apenas R$34,00

mensais o trabalhador e a família (Esposa, filhos até 18 anos e filhas até
21 anos, desde que estejam solteiros), terão o direito a todos benefícios.

Fortaleça a luta:
SINDICALIZE-SE ! ! !
Tel.:

Ouçam o Programa

Tribuna do
Trabalhador

3449-6100

Telefones:
3263-1300
3282-1045

Whatsapp ou torpedos

99661-1067

Rádio Favela
106,7 FM
Todos os
sábados de
8 às 10 horas

