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Decoralita se esconde e quer impor lei de escravidão:

Basta! É hora de lutar!

Extrato da ata da reunião na DRT em 04/04/18, onde
foi colocado que a empresa não poderia fazer o que fez

Atenção companheiros só resta
aos trabalhadores desta fabrica um
caminho: A LUTA RADICALIZADA!
Depois de duas reuniões na DRT (Delegacia Regional
do Trabalho), a empresa através de seus advogados,
negou qualquer tipo de conversa ou negociação para os
trabalhadores, inclusive se mostrando muito arrogante
não aceitando nem mesmo a visita do sindicato à
fábrica, para reunir com os trabalhadores. Portanto,
não nos resta outra alternativa a não ser a luta!

Está claro que a DECORALITA oportunista
como todos os patrões sanguessugas, que só pensam
nos lucros, quer mesmo é se aproveitar da maldita
“reforma” trabalhista (Lei 13.647/17), para
transformar a fabrica em uma verdadeira senzala.
É hora de nos rebelar contra essa escravidão e
organizarmos a nossa resistência. Porque é sabido que
alguns os empresários estão tentando criar formas de
balizar através de acordos individuais ou coletivos
firmados em Convenções Coletivas, enquanto que do
outro lado, vários irresponsáveis estão fazendo deste
momento difícil para os trabalhadores do país, uma
grande oportunidade de tentar revogar a lei Aurea e
a DECORALITA é uma dessas que fazem o jogo da
FIEMG, não dando aumento de salários retirando aos
poucos os direitos dos trabalhadores e implantando
o regime servil na fabrica.
Aos trabalhadores que ainda estão iludidos
achando que errado é o sindicato pode ver o que diz
a ata da reunião na DRT onde a empresa tenta todo o
tempo dizer que agora com a nova “lei” pode fazer o
que quiser, mas nós entendemos que só vai fazer se nós
trabalhadores não reagirmos.

Abaixo o regime de escravidão imposto pela Decoralita!

Fortaleça a luta fique sócio do Sindicato

Companheiros (as), mais do que nunca faz-se necessário
a sua sindicalização, para contrapor os patrões e o governo,
precisamos ter um Sindicato mais forte e independente.
Não é atoa que a Lei 13.467/17 (a famigerada “reforma”
trabalhista), foi considerada inconstitucional, por muitos
juízes, pois ataca o trabalhador no que ele tem de mais forte
que é a sua organização sindical.
Através de campanhas mentirosas e de cunho antisíndical, os patrões estão forçando trabalhadores a
assinarem lista, contra a contribuição sindical, mesmo que
essas tenha sido aprovadas em assembleias da categoria,
com ampla divulgação da mesma. Nesse caso, cabe uma
pergunta aos trabalhadores: QUEM TEM QUE MANTER
O SINDICATO DOS TRABALHADORES? Se a resposta
for os trabalhadores, POR QUE OS PATRÕES BUSCAM
FORÇAR OS TRABALHADORES A SEREM CONTRA?

Claro que para enfraquecer a luta e a organização dos
trabalhadores.
O Marreta esclarece a todos trabalhadores, que a nossa
campanha de sindicalização é para enfrentar todo esse
ataque a nossa organização, pois somos de uma categoria
onde a patronal a todo momento nos ataca. Devido as
condições uma pequena parte é sócia, porém a nossa luta
beneficia a todos da categoria e não apenas só os sócios.
Há companheiros (as), principalmente de escritórios,
que fazem campanhas contra os descontos, mas jamais
abrem mão dos benefícios conquistados. Fazem isso, a
mando do patrão e por não terem consciência de classe.
Com o fortalecimento do Sindicato, além dos
trabalhadores darem um salto em sua organização, poderão
transformar o nosso Marreta em uma potência, capaz de
fazer os patrões tremerem à todo momento.
Por isso companheiros, fiquem sócios e convençam
os seus amigos (as) de trabalho, além do mais, todos os
benefícios são para o associado e para sua família, que
participam como dependentes. VENHA, FIQUE SÓCIO:

Mensalidade:
R$ 45,00

(pagando com boleto no banco)
ou

R$ 40,00

(se o sócio preferir, pagar direto no Sindicato)

Aos sábados sintonize-se na 106,7 FM e
ouça o programa Tribuna do Trabalhador

Viva os 200 anos de Karl Marx, o criador
da ideologia científica do proletariado!

O programa vai ao ar das 9 às 10 da manhã, pela sintonia
106,7 FM Rádio Autêntica/Favela, é diferente e esta há mais
de 20 anos, interagindo com o ouvinte pode opinar através do
WatsApp 9 9661-1067 enviando áudio ou mensagens de textos.

No dia 05 de maio, completará 200 anos do nascimento
de Karl Marx, o maior filosofo que desenvolveu a ideologia
do proletariado (a classe dos explorados em luta contra seus
exploradores) merecidamente o 1º grande chefe da luta de classes.
Por isso os nossos boletins, tem saído com esse selo, para
saudar o maior pensador da história, que junto com o seu grande
companheiro de armas F. Engels elaborou o Manifesto do Partido
Comunista que afirma: “Que a burguesia trema ante uma
revolução proletária, nela o proletariado não tem nada a perder,
a não ser as suas cadeias. Um mundo a ganhar.”

É preparado pelo Marreta e a Liga Operária, para contrapor
as mentiras do monopólio de imprensa. Ouça e dê a sua opinião!
Através da sua denuncia, o Marreta pode atuar em toda sua
região de abrangencia e buscar resolver os problemas.

“Proletários de todos os países, uni-vos!“

