
A casa que teve o telhado atingido e o ndaime no 17º andar do prédio, que soltou o fundo

Para acabar com esse arrocho 
salarial, devemos continuar firmes 
com a GREVE! É com essa 
determinação que os companheiros 
do Palmeiras e agora do bairro 
Ouro Preto estão demonstrando, 
que está deixando a administração 
da DIRECIONAL desesperada. 

A Direcional exigi muita 
produção, corta horas dos 
trabalhadores, ameaça com 
demissão e praticam constantes 
abusos contra os trabalhadores nas 
obras. Na greve, esta designando, 
funcionários de anos de empresa e 
que trabalham no escritório, com 
seus “capitães-do-mato”, para 
realizar filmagens, com a clara 
demonstração de perseguição aos 
companheiros mais destacados nas 
greves, o que prova a sua política e atitude antisindical. 

Nas obras, estão ocorrendo os mais cruéis crimes, 
contra a organização do trabalho garantido pela OIT, 
causado por “engenheirozinhos” carrascos, que estão 
tentando provocar os diretores do Marreta e causar 
tumulto prendendo o café da manhã, trancando obras 
e não permitindo que os trabalhadores  tomem água e 
usem o banheiro. Terceirizaram a segurança da obra, 
com cães treinados para atacar. Inclusive na obra do 
Palmeiras, um jovem foi atacado por cães – segundo 
denuncias. 

Tentam de todas as formas intimidar os operários. 
Quando a “administração” é questionada, responde de 
forma FASCISTA: “vocês não tão fazendo greve? Então 
arquem com as consequências...” Isso é prova de que 
a nossa luta esta causando  desespero  e temos de nos 
manter firmes, até a vitória! 

Enquanto a empresa esta preocupada em perseguir e 
ameaçar os trabalhadores, não está nem ai, para a questão 

da segurança individual e coletiva dos trabalhadores, 
exemplo disso é a queda do fundo de um andaime de 
cerca de 80cm de largura, por 6mts de cumprimento, se 
soltou e o vento o fez voar para o outro lado da rua Nossa 
Senhora do Porto, atingindo  o telhado de uma casa 
no nº 2.391 – bairro Palmeiras, danificando o telhado 
colonial de uma casa. A sorte foi que não tinha operários 
no andaime e que a peça não atingiu ninguém. Durante 
o período que estamos na frente da obra, notamos várias 
ratazanas, passando pra lá e pra cá e indo em direção 
as casas vizinhas. POR ESSES MOTIVOS A OBRA 
JÁ DEVERIA SER AUTUADA E EMBARGADA, 
pois trata-se de greve e eminentes riscos. Onde estão 
os irresponsáveis da obra, que não evitou esses graves 
acidentes e essa peste urbana?

Com certeza deveriam estar oprimindo trabalhadores, 
exigindo produção. Mas a resistência de forma 
combativa imposta pelos companheiros, está deixando 
eles, desesperados.
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Trabalhadores da Direcional decidem:

A GREVE CONTINUA!!!

A DIRECIONAL PODE ESPERNIAR: EXIGIMOS O QUE È NOSSO!



Administração da Direcional 
mente aos trabalhadores

Desesperados com a firmeza dos trabalhadores da 
empresa no bairro Palmares, agora reforçado com 
a adesão dos companheiros do bairro Ouro Preto, 
a “administração” da Direcional, esta visitando as 
obras e realizando reuniões para tentar justificar o 
injustificável. Nessas reuniões, estão mentindo aos 
trabalhadores vergonhosamente.

A “administração” está alegando que a empresa 
ofereceu um reajuste de 6,5% e que o Sindicato não 
quis aceitar e pede para que os operários avaliem essa 
proposta. Mas o que essa desesperada “administração” 
não fala aos trabalhadores é que o Marreta apresentou 
uma pauta exigindo: REAJUSTE SALARIAL 
ACIMA DO JÁ RECHAÇADO 6,5%; ALMOÇO 
NOS CANTEIROS DE OBRAS; CESTA BÁSICA 
EQUIVALENTE À DE CONTAGEM (ENTREGUE 
EM CASA); LANCHE DA TARDE e etc.

Eles acham que os trabalhadores, não estão 
compreendendo a situação e tentam dar uma de 
“bonzinhos”. O Marreta deixou claro pra eles, 
que não aceita essa proposta indecente, que já foi 
rechaçada na nossa Assembleia Geral do dia 06 de 
janeiro último. Por isso se quiserem um acordo, que 
apresentem uma proposta decente! Pois o Marreta é 
intransigente na defesa dos direitos dos trabalhadores 
e não vai aceitar que a “administração” dessa ou de 
qualquer empresa, venha denegrir a nossa imagem. 
Para nós: Quem decide tudo, é o trabalhador em 
Assembleia Geral e estamos seguindo essa decisão! 
O resto é desespero da Direcional, que vive sugando 
o sangue dos operários e aumentando o seu lucro a 
cada dia. 

Viva a luta classista e combativa! Persistir na 
pressão, até a empresa apresentar uma proposta!

 106,7 FM
 Rádio Favela 

Todos os sábados 
de 8 às 10 horas  

na Rádio Favela FM 

Ouça o Programa 
“Tribuna do 
Trabalhador” Todos os sábados de  

8 às 10 horas  
Whatsapp ou torpedos: 

9 9661-1067

Telefones:
3263-1300
3282-1045

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 popula-
res, 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.

Fique sócio do Sindicato: Sindicaliza-se!

Maiores informações:
Tel. 3449-6100


