Seminário de preparação contra as
“reformas“ de Temer e toda Politicalha
29 de Julho de 2017 - Local: Rua Além Paraíba, 425 – Lagoinha, Belo Horizonte, - MG

Governo e patrões querem destruir as formas de organizações
dos trabalhadores, para aumentar a exploração!
Com uma clara intenção de destruir as organizações
sindicais dos trabalhadores e principalmente os
direitos desses, o chefe da quadrilha Michel Temer,
que age impunimente, com o aval de um judiciário
“blindado” e um Congresso Nacional de vagabundos
e corruptos, aprovou a famigerada “Reforma”
Trabalhista, transformando-a em Lei nº 13.467/17
- lei que entrará em vigor em 120 dias (novembro).
Essa lei revoga a LEI AUREA e o regime de servidão
em nosso país, destrói os direitos dos trabalhadores e
principalmente com as organizações sindicais.
A falácia de que “está protegendo os trabalhadores,
que já pagam muitos impostos” e que por tanto impôs
o fim do Imposto Sindical, é mais uma de suas muitas
mentiras, propagandeada a exaustão pelo monopólio de
imprensa, da mesma forma que faz com a Previdência
Social, Estatais e etc. Enquanto o mafioso Temer, faz
seus ataques aos trabalhadores, as centrais sindicais,
pelegas e governistas, estão negociando uma minuta,
para passarem a ter direito no desconto assistencial
(único desconto democrático), que é feito em época

de Campanha Salarial, pois é votado em assembleia
geral. O reacionário Temer, não esta agindo a favor
dos trabalhadores e muito menos os defendendo,
mas sim a serviço dos patrões, dos banqueiros, dos
latifundiários e do imperialismo.
Por esse motivo, o MARRETA CONVOCA
TODOS OS TRABALHADORES, A FICAREM
SÓCIOS DO SINDICATO, que é a única forma de
manter a nossa organização, fortalecendo-a, para
enfrentar os ataques dos patrões. Por que afirmamos
isso? Por que são os sócios do Sindicato, que mantêm
mensalmente o gasto com a luta e a manutenção da
entidade Sindical e com essa imposição da Lei nº
13.467/17 criada por Temer em conluio com as cúpulas
dessas pelegas centrais sindicais, os trabalhadores
devem fortalecer a sua entidade sindical, para que esse
não se veja pressionado a fechar acordos prejudiciais
aos operários. O Marreta afirma: Seguiremos em
nossa grande jornada, trilhando o caminho classista
em defesa da nossa classe em aliança com os
camponeses pobres, em defesa de uma verdadeira e
nova democracia.

FILIAÇÃO EM MASSA E DIRETA DOS TRABALHADORES AO
SINDICATO PARA COMBATER A CHANTAGEM PATRONAL
DE VINCULAR A ARRECADAÇÃO SINDICAL À ASSINATURA
DE ACORDOS COM QUEBRA DE DIREITOS.
O Marreta convoca todos operários a ficarem
sócios do Sindicato para reforçar a luta de resistência
e a manutenção da entidade, para seguirmos firmes
resistindo aos golpes do governo Temer e dos patrões,
que querem destruir a organização dos trabalhadores

e com isso querer amarrar a sustentação financeira
das entidades sindicais à realização de acordos
registrados no Ministério do Trabalho.Deixamos
claro, que o Marreta nunca aceitou e não aceitará em
hipótese alguma, abrir mão da defesa dos direitos dos
trabalhadores, por termos um compromisso com a luta
de nossa classe e por isso os patrões da Construção
Civil tentam jogar pesado contra o Sindicato tentando
colocar intrigas entre os trabalhadores da produção e
da administração, para o Marreta, a nossa defesa é para
toda a classe dos explorados e oprimidos, seja ele do
escritório ou das obras.

Seja Sócio, apoie a Luta!
Mensalidade R$ 36,00:
Para o Trabalhador e os
seus familiares

