O povo diz NÃO à farsa eleitoral
Belo Horizonte foi a campeã de abstenções,
votos nulos e brancos na farsa das eleições
municipais. Somando os resultados, no 1º turno
512.550 pessoas (31,37%) disseram NÃO às
eleições e no 2º turno foram 484.335 pessoas
(27%).
A imprensa burguesa faz de tudo para reforçar o
desacreditado e podre processo eleitoral e esconde
esses dados, mas o índice de eleitores que optaram
por não votar em nenhum candidato neste ano nas
capitais subiu 22% no primeiro turno em relação às
eleições municipais de 2004.
Os Rodoviários estiveram presentes na
manifestação convocada pela Frente Revolucionária
de Defesa dos Direitos do Povo no dia 2 de outubro
que chamou o povo de Belo Horizonte a BOICOTAR
A FARSA ELEITORAL e construir a luta em nosso
país.

Defendemos que o caminho para derrotar esse
sistema podre de exploração e miséria para o povo
é o da organização e luta de todo o povo.

Abaixo a farsa eleitoral!
Viva a luta classista e combativa!

Manifestação da FRDDP repudia a farsa eleitorial

Compre o jornal Luta Classista
Por apenas 25 centavos você adquire o jornal
Luta Classista e fica sabendo das principais lutas
da Classe Operária no Brasil e no Mundo e da
preparação da GREVE GERAL para resistir aos
cortes de direitos.
Esse é um jornal diferente, feito por trabalhadores
e não esconde a realidade. Não tem pornografia, nem
outros assuntos banais utilizados pelo monopólio de
imprensa para desviar a atenção e tentar enganar os
trabalhadores.
No jornal você fica informado sobre as causas
da colossal crise deste podre sistema capitalista e
do caminho que os trabalhadores devem trilhar para
enfrentar a crise.
Luta camponesa, “reformas” anti-povo do
governo, alta-programada, fator previdenciário,
violência do Estado, revolta dos trabalhadores, são
outros assuntos em destaque no jornal.
Adquira já! Com os companheiros do Marreta
ou na Escola Popular. Leve o jornal para estudar e
debater com seus colegas de trabalho no canteiro de
obra e também com seus vizinhos e familiares.

Ouça o Programa

“ A Voz da Classe Operária”

Todos os sábados - de 8 às 10 horas da manhã
na
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Ligue e participe: 3282.1045
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Chega de enrolação dos patrões.
O caminho é preparar a Greve!

Operários revoltados com os míseros salários, lotam assembléia e decidem pela preparação da Greve.

Companheiros e companheiras,
Chega de enrolação. A data-base da nossa
campanha salarial é dia 1º de outubro e até
agora o Sindicato do Cal e Gesso e a FIEMG
não apresentaram uma proposta satisfatória
de aumento salarial. Esses patrões safados
insistem em oferecer somente o INPC como
reajuste, mantendo assim o nosso salário no
mesmo arrocho de sempre.
Na Assembléia do Marreta, no dia 09 de
novembro, com grande participação dos operários da Construção Civil, foi aprovado o Estado de Greve e a Operação Tartaruga nas
obras, e aqui não vai ser diferente, depois dessa proposta ridícula feita pelos empresários,
não resta outra alternativa a não ser preparar
a Greve para conquistar nossos direitos.
É chegado a hora de unirmos nossas forças
para derrotar esses patrões sanguessugas e
exploradores da mão de obra barata. A paciência acabou de vez. Há vários meses o MARRETA vem denunciando para a categoria que

Sindicalize-se:

os patrões lucram bilhões e bilhões através
das mãos calejadas e do suor dos trabalhadores, mas só propõem arrocho e fome para os
operários.
Companheiros, vamos repudiar essa manobra barata de reajustarem o nosso salário
somente com o INPC! Temos que fazer uma
greve como a dos operários da PRECON em
julho. Eles demonstraram que somente através de uma greve combativa poderemos arrancar o aumento salarial. Vamos exigir aumento
salarial já, contra o arrocho e a exploração!
Preparar a GREVE GERAL na Indústria de
Cal e Gesso.
Companheiros, vamos acumular forças
e preparar uma GREVE vigorosa.
Iniciar de imediato a operação tartaruga.

Mobilização total contra a fome, a
miséria e o arrocho salarial!

Marreta neles!

Fortaleça ainda mais o Sindicato

