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É greve
09.12.2008

Já parou Belvedere, Buritis, Santo Agostinho, e VAMOS PARAR TUDO!

Trabalhadores se reunem em frente a obra no Belvedere
e decidem aderir a GREVE

A hora é agora. A GREVE começou!
Atenção companheiros e companheiras em todos
os canteiros de obra de Belo Horizonte e Região,
Você que acorda de madrugada e dá duro no
batente de sol a sol para cumprir os prazos das grandes
construtoras,
Você que constrói prédios de luxo, apartamentos
milionários e recebe uma mixaria de salário,
Você que enfrenta a ganância patronal e não aceita
mais essa situação de arrocho e exploração,
Vamos parar todas as obras de Belo Horizonte e
Região e demonstrar toda a revolta da classe.

O nosso Sindicato MARRETA convoca todos
os trabalhadores para a concentração na rua Guarani,
597. Vamos mobilizar toda a categoria e mostrar
para estes grandes burgueses exploradores o que
é prejuízo. Se não pagarem nosso aumento já, não
vamos trabalhar para enriquecer ainda mais esses
parasitas.
A GREVE é a arma da classe trabalhadora para
arrancarmos os nossos direitos. Somente com a
participação em massa dos trabalhadores poderemos
enfrentar a ganância patronal e arrancar nosso
AUMENTO SALARIAL JÁ!

PARTICIPE!

Quinta-feira, dia 11, às 14 horas
MPT - Rua Domingos Vieira, 120 - Santa Efigênia

Reunião no Ministério Público para discutir nossa campanha salarial
Vamos apertar a patronal para arrancar nosso aumento salarial!
Chamamos todos os companheiros para nos concentrarmos em
frente ao Ministério Público nessa quinta-feira, às 14 horas.

Para os patrões tem milhões e ajuda do governo,
para os trabalhadores é arrocho e repressão

Polícia é enviada para reprimir greve e obrigar operários a trabalhar. É a política de repressão do governo
e patronal para manter a exploração e o arrocho sobre a classe trabalhadora
Construtora Líder, Seis Pistas e Odebrecht:
Polícia do governo Aécio serve de capataz dos
patrões, agride trabalhadores e obriga operários a
pegar serviço
Um aparato de guerra está mobilizado a mando do
governo e patrões para tentar intimidar os operários
em greve. Enquanto os bandidos de colarinho branco
circulam livremente atacando os direitos do povo,
centenas de policiais foram mandados para a porta das
obras para tentar obrigar os trabalhadores a trabalhar.
No centro administrativo, onde a obra eleitoreira
de Aécio explora até mão de obra carcerária, tinha
cavalaria, choque, ônibus, policiais com bombas de
efeito moral e fortemente armados.
Se o governo e os patrões pensam que isso vai
intimidar a classe operária, estão muito enganados. Já
enfrentamos essa mesma situação nas nossas últimas
greves e não vamos arredar o pé.
Nossa luta é por AUMENTO SALARIAL JÁ!

Exigimos nosso direito de greve e repudiamos a ação
policial de cão de guarda do governo para manter
a exploração patronal e o arrocho salarial sobre os
trabalhadores.
Estamos organizados e não vamos aceitar
provocação. Não vamos admitir agressões e coação
de policiais truculentos. Vamos responder com
organização e uma grande greve.

Concentração para a Greve
Todos os dias, Rua Guarani, 597

a partir de 5:30 da manhã

