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Atenção trabalhadores da Construção:

Participem da Assembleia Geral Extraordinária
Companheiros, estamos atravessando
uma grande crise em nosso país, política,
financeira e acima de tudo moral, pois esses
parasitas que governam o nosso país, estão
criando leis arbitrárias, para acabar com
nossos direitos duramente conquistados,
como Previdência Social, Habitação,
Saúde, Educação e também o nosso direito
de organização, pois estão tentando acabar
com os Sindicatos, tornando-os presas fáceis
às centrais sindicais, pelegas e governistas.
O Marreta é um Sindicato que
rechaça essa dependência e por isso é
reconhecido nos meios sindicais, como um
Sindicato de luta! Trilhamos o caminho
classista e combativo e para fortalecermos essas
lutas, e também para sustentar os serviços de
atendimento médico, o atendimento jurídico, a
farmácia popular, os cursos da escola popular,
a impressão de boletins, carros de som, etc., é
essencial a contribuição dos operários da categoria
e principalmente dos trabalhadores sócios do
Sindicato.
Por isso, estamos convocando a categoria, para
participar da Assembleia Geral Extraordinária
destinada à alteração parcial do Estatuto, que se
realizará no dia 10 de fevereiro de 2017, às 18 horas
na sede do nosso Sindicato, Rua Além Paraíba, 425 –
Bairro Lagoinha, próxima à Rodoviária.
Nessa assembleia iremos discutir a situação da

categoria e a necessidade de uma importante alteração
na letra “e”, do artigo 12 de nosso Estatuto Social, que
trata da situação dos aposentados da nossa categoria
e que nesse momento é muito importante estarmos
discutindo. O Marreta é um Sindicato classista e
combativo e sempre teve como princípio, discutir
abertamente com os trabalhadores, todos os assuntos
e mais que necessário, devemos avaliar a situação dos
aposentados em nosso quadro social.

Venha participar companheiro (a), essa
Assembleia Geral estará discutindo o futuro
do nosso Sindicato e é de responsabilidade de
todos os companheiros da categoria, fortalecer
a nossa entidade, para enfrentar as grandes
batalhas.

Compareça na Assembleia Sexta-feira
Geral Extraordinária
Rua Além Paraíba, 425 - Bairro Lagoinha
Local: Próximo
à Rodoviária, depois da passarela
18 horas
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A nossa Campanha Salarial de 2016/2017

Processo reaberto no TRT!!!

Um grande exemplo de luta e
determinação tem sido a marca
dos operários da categoria há mais
de três meses, desde novembro
de 2016. A patronal continua
intransigente e insistindo em criar
diferenciação entre trabalhadores,
impondo 6,5% para quem ganha o
piso salarial e 5% para quem ganha
acima do piso, proposta essa feita
pelo TRT.
Desde então temos realizado
“greves pipocas” e deixado a
patronal enlouquecida. Por esse
motivo, o TRT convocou para uma
Operários da Direcional do Bairro Palmeiras, parados dentro da obra
nova reunião o Marreta e o Sinduscon
(sindicato patronal) na última segunda-feira, dia 30/01,
Por isso, o Marreta convoca toda a categoria a ficar
diante do impasse a juíza pediu uma trégua, alegando
firme e vigilante e não “baixar a guarda”, aceitamos a
que as negociações estão abertas e advertiu que o
trégua, mas nesse período, temos de prosseguir firme
TRT pede que: “durante as negociações, nenhuma
na luta e na organização da classe.
das partes deverá descumprir essa determinação” até
Só com luta vamos derrubar
o dia 13 de fevereiro.
a patronal!

Venha estudar na escola do Sindicato
Nossa escola é um instrumento
para o desenvolvimento cultural
da classe operária, elevando o
grau de conhecimento das letras
(leitura e escrita), das ciências
em geral, aperfeiçoamento
profissional, além da formação
política, grande arma da classe
operária para compreender sua
vida de sacrifícios e muita luta
contra a exploração e opressão.
Ler e escrever, assim como todo
conhecimento científico é direito
dos trabalhadores!

Nossos Cursos:
• Alfabetização
• Pós alfabetização
• Leitura e interpretação
de projetos (120hs)
As aulas acontecem de
segunda à quinta-feira,
de 18:30 às 20:30hs
Informações:
segunda à sexta
após às 14hs

Entrega dos certificados no curso Leitura e
Interpretação de Projetos Arquitetônicos

3011-3286

EPOMG - Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves

Rua Ouro Preto, 294 - 2º andar - Barro Preto (Próximo ao Fórum)
Ouça o programa:

Tribuna do Trabalhador

Rádio Favela 106,7 FM
aos sábados das 8hs às 10hs

Tel:

3263-1300
3282-1045

Whatsapp ou torpedos:

99661-1067

