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Marreta no patrão, para acabar com a exploração!

Domingo,   dia 21,   às 8:30 h manhã
Sede do Sindicato na rua Além paraíba, 425 - Lagoinha 

Belo Horizonte - próximo a estação de metrô Lagoinha.

Companheiros,
Aproxima-se a nossa data base. Já é hora de 

começar a aquecer as turbinas da nossa luta. Vamos 
encher as latas, porque como em todos os anos, a nossa 
campanha salarial depende de muita luta e combativi-
dade. Todos estão convocados para a Grande Assem-
bléia no dia 21 de setembro para aprovarmos a nossa 
pauta de reivindicações. É hora de concentrarmos na 
luta, entrar em clima de mobilização e preparar para o 
combate contra a ganância e a exploração patronal.

Companheiros, todos nós estamos vendo que nun-
ca os empresários da construção lucraram tanto, e por 
outro lado nunca sofremos um arrocho tão grande 
em nossos salários. Nosso salário não dá pra pratica-
mente nada. O quilo do feijão está mais de R$6,00, o 
arroz acumulou alta de 38,21% só no primeiro semes-
tre desse ano, junto a isso temos a alta do preço dos 
remédios, do transporte e dos combustíveis, enquanto 
recebemos uma mixaria. Os patrões, devido à enorme 

defasagem salarial, e com medo da nossa jornada que 
se aproxima, tiveram que conceder 3% de reajuste no 
mês de agosto. Fizeram isso porque eles sabem que 
esse ano vai ser de grandes lutas e combatividade. 
Vamos esquecer esse reajuste companheiros, intensi-
ficar as mobilizações e mostrar para os patrões que 
não precisamos deles, e sim eles que precisam de nós, 
e que se for preciso vamos parar a cidade!

Está faltando trabalhador para tanto canteiro de 
obra que tem na cidade e região, mas mesmo assim 
a nossa força de trabalho está praticamente de graça. 
Vamos lotar a Assembléia dia 21, todos os trabalha-
dores devem ir, levarem suas propostas e sugestões 
de luta, vamos discutir amplamente a nossa pauta de 
reivindicações. A proposta de luta para esse ano é de 
mais unidade ainda em toda Minas Gerais. Somos 
mais de 50 sindicatos de trabalhadores da construção, 
juntamente com a Federação, que estão dispostos a ir 
pra cima e recuperar as perdas dos últimos anos.

Assembléia Geral  
para discutir a nossa campanha salarial

Reunião no canteiro de obra para preparar a campanha salarial



O Marreta, juntamente com a Frente Revolu-
cionária de Defesa dos Direitos do Povo, FRDDP, 
convoca a todos os operários a participarem no dia 
2 de outubro da manifestação contra os altos custos 
de vida, a corrupção e a farsa das eleições. Estão pi-
pocando candidatos para todos os lados com promes-
sas demagógicas  para se promoverem às custas do 
povo. Fazem propagandas dizendo que temos que es-
colher bem nossos candidatos, “para depois não ficar-
mos 4 anos arrependidos”, pois temos é que boicotar 
essa farsa eleitoral que nunca resolveu em nada a vida 
do povo. 

Esses políticos safados só sabem é servir aos pa-
trões, latifundiários e banqueiros, enquanto o povo 
vive na miséria, sem saúde, sem educação, sem terra 
pra viver e sendo assassinados pela polícia nas vilas 

e favelas. Esses políticos ficam simulando uma certa 
oposição entre eles mas na verdade estão todos juntos 
para celebrarem a farsa eleitoral e tentarem desviar 
o povo para essa farsa de eleições podre e corrupta. 
Uma mentira! 

Não deixemos enganar, vamos preparar a nossa 
luta, dentro de cada canteiro de obra, dentro de cada 
empresa, em nossos bairros, intensificar nossas greves, 
juntar com todos os trabalhadores e também com os 
camponeses, formar a aliança operário-camponesa e 
impulsionar a Revolução em nosso país, que destrua 
o latifúndio, dê terra para o povo, e que construa uma 
Nova e Verdadeira Democracia. 

Vamos decidir o nosso rumo companheiros, não é 
votando uma vez a cada 4 anos que vamos mudar, é 
lutando todos os dias! 

Grande manifestação contra a carestia 
de vida, a corrupção e a farsa das eleições

Ato no dia 2 de outubro  
na Praça 7 - às 16 horas

Meu irmão,
se liga no que eu vou lhe dizer,
hoje ele pede o seu voto
amanha manda a polícia lhe bater

Candidato Caô Caô – Bezerra da Silva

Não seja enganado por mais 4 anos. Não vote.
Rebelar-se é justo!
Viva a luta popular e revolucionária!


