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Patrões querem destruir a organização
dos trabalhadores, para aumentarem
os lucros e impor a escravidão!
Essa não é nenhuma novidade, desde que
os trabalhadores passaram a se organizarem
de forma independente e classista, os patrões
sempre buscaram destruir suas organizações. O
movimento Sindical surgiu para tentar acabar
com os abusos e injustiças cometidas pelos
patrões, que só pensam em lucros e sugando toda
a gota de sangue dos trabalhadores.
Foi levantando a bandeira da luta classista, pela
redução da jornada de trabalho que chegou a ser
de até 16hs e a conquistas de direitos como férias,
acerto rescisório, segurança do trabalho, descanso
remunerado e muitos outros direitos, que vários
companheiros derramaram o seu generoso sangue
e muitos foram presos, demitidos, deportados e
etc.
É por isso, que não podemos aceitar que esses
parasitas e sanguessugas forcem os trabalhadores
a assinarem contra a Contribuição Sindical e até
mesmo contra a contribuição negocial (aprovada
em assembleia geral pela categoria) e assinada
na Convenção Coletiva de Trabalho entre
patrões e trabalhadores.
Essa atitude é considerada ANTISSINDICAL
e deve ser rechaçada e denunciada pelos
trabalhadores, para que tanto os patrões,
quanto os seus puxa-saco sejam acionados
juridicamente, pois estão se baseando em uma
lei que foi rechaçada na assinatura da nossa
CCT/2017/18, eles sabem disso e que inclusive

Temos que acabar com
a contribuição abusiva!

Abusiva! Abusiva é
VC nem lutar e ter o
mesmo direito...

de que a lei 13.467/17 a qual eles dizem estarem
seguindo, garante o nosso direito e que em muitos
aspectos esta sendo questionada na justiça, por
sua INCONSTITUCIONALIDADE, já que
a contribuição sindical é um tributo e para ter
qualquer tipo de alteração, deve ser feito uma
mudança específica e isso não foi feito.
Por isso, não aceite ser manipulado pelos
puxa-saco e lambe-botas dos patrões, que estão
preparando abaixo assinado de forma padronizada,
para induzir e colocar os trabalhadores contra o
Sindicato. Não caia nessa armadilha:
DENUNCIE E LUTE!

Não caia em armadilha! O patrão só pensa em aumentar
os seus lucros e por isso tenta enfraquecer o Sindicato!

Empresas que estão tentando colocar os trabalhadores
contra o Marreta, são as mesmas que descumprem as
leis para praticar trabalho escravo
Que os patrões querem destruir o sindicato nós
sabemos, mas trabalhadores que atuam para fortalecer
o ataque do patrão, isso é traição de classe. Todos os
trabalhadores que agem de forma sorrateira e contraria
a sua organização de classe, age a mando do patrão e é
inimigo dos trabalhadores. As empresas colocam seus cães
adestrados para cometerem ATO ANTISSINDICAL,
forçar trabalhador a assinar contra as contribuições
aprovadas e decididas em Assembleia da Categoria. São
as empresas que detestam o Marreta, por este defender de
forma intransigente os direitos conquistados com luta.
Companheiros não aceitamos abrir mão de direitos,
conquistados por valorosos companheiros que tombaram
na luta e derramaram seu sangue. O Marreta é herdeiro do
companheiro Orocílio Martins Gonçalves, herói de nossa

Essa cambada
só sabe roubar e
por isso estão
querendo acabar
com o Sindicato...

classe, vítima da repressão desse velho Estado burguês/
latifundiário serviçal do imperialismo em nossa histórica
greve de 1979.
Agora com a famigerada “reforma” trabalhista de Temer
e quadrilha (Lei 13.467/17), os patrões estão querendo tirar
direitos da nossa categoria e para isso, estão estumando os
seus cães, para intimidar e enganar os trabalhador e colocalos contra o Marreta. Cabe a cada trabalhador avaliar a
necessidade de fortalecer essa justa luta e não aceitar a
manipulação. O Marreta quando vai à luta, é em defesa de
toda a categoria, associados ou não e por isso não achamos
justo que só alguns colabore, pois o ganho é para todos.
Empresas como PHV, CAPARAÓ, DIRECIONAL,
EPO, PATRIMAR, CONCRETO entre outras, fazem
campanhas dizendo que “o Sindicato acabou”, por que
é o sonho delas, que só pode ser realizado se a categoria
deixar e temos certeza que não é esse o desejo da categoria.
Na última campanha conquistamos para a categoria:
um reajuste de 3% no piso; melhoria na cesta-básica;
conquista da cesta de natal; garantia da hora-extra de 100%
e a manutenção de vários direitos que os patrões queriam
cortar, mas a nossa luta não permitiu.
Essas conquistas não era o que queríamos, mas diante
da crise, foi o que conquistamos – enquanto muitas
categoria abriram mão de direitos e não teve nenhuma
empresa forçando trabalhador a assinar contra, por que o
faz na questão da contribuição sindical? Por que querem
acabar com o sindicato! E você, o que quer? Não aceite que
te induzam para ficar contra o Sindicato: Resista, lute!.

Viva o bicentenário do grande Karl Marx
Nesse 05 de maio, os proletariados
do mundo inteiro celebraram com jubilo
os 200 anos do nascimento do grande
Karl Marx, odiado pela burguesia e
todos os reacionários, por ter armado o
proletariado através da ideologia todo
poderosa e científica, que aponta para a
construção de uma sociedade mais justa e
igualitária: O Comunismo sob a consigna:

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

Selo comemorativo dos 200 anos de Karl Marx,
feito pela Liga Operária

