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Concreton instala regime de escravidão na fábrica:

Chega! É hora de lutar!

Com o intuito de se esconder por
trás de uma política de submissão e de
exploração, sugando o sangue e suor dos
trabalhadores, a Concreton está instalando
regime de escravidão dentro da fábrica.
Foram várias as tentativas de negociar
diretamente com a empresa, mas sua dona
insiste em permanecer a margem da lei.
Alegando que está em crise, a Concreton exige o máximo de sacrifício dos operários e
com isso, tem sugado ao máximo cada gota de sangue deles, exigindo produção em ritmo
acelerado, para cumprir prazo de entrega. O que é um claro flagrante de abuso, pois enquanto
reclama da crise, os trabalhadores trabalham em ritmo acelerado e os caminhões saindo
carregados da fábrica.
Não podemos admitir que uma empresa sanguessuga, se escondendo por trás da crise
desse sistema de exploração, exigindo o máximo dos operários na produção, para ter altos
lucros mesmo na crise. CHEGA! É HORA DE LUTAR!!! Esse desrespeito tem sido
constante no setor da indústria representado pela FIEMG - Federação das Indústrias de
Minas Gerais e a classe patronal, a qual faz parte a Concreton, segue é a cartilha ditada
por um advogadozinho, que quer impor de forma arbitrariamente a famigerada “reforma”
trabalhista (Lei 13.467/17), uma lei antipovo criada pelo bandido Temer (MDB) e quadrilha.
Vamos mostrar a eles que somos nós que produzimos tudo e não aceitamos esse
desrespeito! Na Concreton, há companheiros com mais de 30anos e agora estão sofrendo
todo tipo de abuso, que vai desde a falta de EPI’s Equipamentos de Proteção Individual
(uniforme, luvas, óculos, protetor auricular entre outros), de acordo com a função do
trabalhador e o descumprimento a CLT, ao obrigar os operários tomarem café só as 9hs e
não ao chegar no trabalho. Sempre que pressionada, fala em crise e ameaça até em se mudar,
justamente para tentar se safar das cobranças. Mostrando que seu maior interesse é o lucro.
Companheiros, não fique esperando que as coisas aconteçam, façam acontecer, é hora de
colocar a dona da Concreton contra na parede e exigir o que é nosso e acima de tudo respeito!

É hora da onça beber água! Vamos à luta!

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 anti-síndical, 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.
Por isso, o Marreta convoca todos
os trabalhadores a ficarem sócios do
Sindicato, para fortalecer a nossa luta
contra a patronal e o governo, que só nos
ataca com leis antipovo.
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)

Ouça o Programa Tribuna do Trabalhador

Todos os Sábado na Rádio Autêntica/Favela
das 9 às 10 da manhã -Envie Mensagens de texto,

ou de voz pelo Watsapp 9 99661 - 1067

106,7 FM

