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A LUTA ESTÁ NOS CHAMANDO!
Nossos direitos estão nos sendo roubados e há um silencio incômodo junto à sociedade.
Acabaram de devolver o mandado de senador a Aécio Neves, aquele que foi flagrado 

falando em matar o primo, que por sua vez foi buscar uma maleta com milhares de reais 
para pagar um advogado para livrá-lo da cadeia. Aécio também é aquele que foi flagrado 
pedindo R$ 2 milhões de propina.

Temer, o ilegítimo, mais que flagrado em corrupção, liberou bilhões de reais em emendas 
para que seus comparsas não o tirassem do poder. Fez assim também para que os nobres 
deputados votassem contra os trabalhadores na Reforma Trabalhista e vai fazer o mesmo 
na Reforma Previdenciária que, 
todos sabem, fará com que o 
povo trabalhe até morrer para se 
aposentar.

O trabalho escravo está 
oficializado.

Os ricos patrões quase 
morrem de comer em fartos 
banquetes enquanto tramam a 
fome dos trabalhadores.  

Ninguém ainda deu conta 
dos 51 milhões de reais 
‘encontrados’ no apartamento 
de Gedel, aliado desde sempre de Temer.

A conta está chegando na mesa do trabalhador.  
Mas o que fazer para mudar isso? LUTAR!
E o SINDICATO é o melhor caminho.
Estamos fazendo assembleias setoriais de Norte a Sul no Estado.
E você, trabalhador, é o nosso principal aliado.
Acompanhe as convocações, participe!
Opine, elogie, dê opiniões, critique, mas participe!
Entenda que nós lutamos pelo que é seu por direito.
Não deixe acabar para depois sentir falta.
Estamos te esperando de braços abertos.
Venha!
 

MESSIAS PIZETA
Presidente do Sindimármore


