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Assembléia para definir 
os rumos da nossa luta!

Todos á Assembléia Geral dos 
trabalhadores da PRECON

Domingo, dia 5/12, às 8h30
Na subsede do Marreta – Avenida Olinto Meireles, 288 – Barreiro de Baixo

Atenção trabalhadoras e trabalhadores da 
PRECON,

Nossa negociação não está caminhando 
bem. Os patrões estão oferecendo um reajuste 
salarial muito baixo. Eles propuseram adiantar 
o INPC, que deve estar em torno de 4,75%. 
Fizemos uma proposta, no dia 24 de novembro, 
para reajustarem nosso salário de R$600 para 
R$700, além de adicional noturno de 30% e 
pagamento de 5% do plano de saúde.

Nosso salário está bastante arrochado. 
Quando decidimos reivindicar um salário de 
R$700, não é porque pretendemos ter um bom 
salário, mas porque sabemos que os patrões 
da Precon têm total condições de cobrir essa 
proposta, ainda mais nesse momento de grande 
aquecimento e lucros para as empresas da área 
da construção. Um salário de R$700 continua 
sendo um salário arrochado! Os patrões da 
Precon estão alegando que é preciso aguardar 
a negociação entre o Sindicato dos Empresas 
do Produto de Cimento e a Fiemg. Mas isso 
é argumento para enrolar os trabalhadores, 
e eles terão o troco. Convocamos todos os 
trabalhadores da Precon a debatermos essa 
situação em uma Assembléia Geral no dia 5 de 
novembro na Subsede do Marreta no Barreiro.

Vale lembrarmos que a Convenção Coletiva 
2010/2011, dos operários da construção 
de BH e Região, acabou de ser fechada, 
na Assembléia do dia 28/11, com reajustes 
salariais variando entre 10,66% e 12,24%. 
Mas nem essa proposta os patrões da Precon 
quiseram discutir.

É hora de decidirmos os rumos de nossa 
negociação! O que sabemos é que não da pra 
aceitar essa proposta de reajuste com base 
no INPC. É importante entendermos que os 
patrões da construção só propuseram esse 
reajuste por causa da combativa greve dos 
operários da Líder agora em novembro. Esse 
é um exemplo de que somente com luta e com 
greve conseguimos arrancar nossos direitos!

Greve dos operários da Líder foi decisiva 
para a conquista do reajuste salarial



Desde agosto a FIEMG (Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais - 
Patronal)  e seus sindicatos vêm enrolando 
os trabalhadores dos setores de mármores e 
granitos, produtos de cimento, cal e gesso, 
olaria e cerâmica. Neste período houve 
apenas três reuniões de negociações, mais 
nem sequer apresentaram propostas salariais 
e nem proposta de benefícios sociais para os 
operários, a situação nessas empresas são de 
verdadeira escravidão.

Há anos é a mesma ladainha, as empresas 
alegando que estão operando no vermelho. 
Mentira, toda Belo Horizonte vê centenas de 
caminhões da Braúna descarregando tijolos na 
maioria das obras. Também a Precon montando 
galpões pré-fabricados por toda parte, e em todos 
os prédios são colocados mármore e granitos. 
Se as empresas construtoras consomem seus 
produtos  é uma confirmação de que em nenhum 

Escravidão no terceiro grupo

Carnê de Pagamento da Mensalidade Social 
Agora, o Associado do Sindicato pode pagar sua mensalidade em qualquer casa lotérica ou banco, através do carnê 

de pagamento. O carnê foi recentemente lançado  e será entregue aos associados na secretaria do Sindicato. Após a 
data de vencimento, o pagamento só pode ser feito no Sindicato ou banco Bradesco.

O Marreta disponibiliza de convênios e serviços para que 
você possa usufruir e assim tirar o maior proveito possível do seu 
Sindicato. 

Associe-se e tenha direito a esses benefícios: 
•    ATENDIMENTO MÉDICO 
•    ESPECIALIDADES MÉDICAS NA SEDE DO MARRETA 
•   FARMÁCIA COM MEDICAMENTO À PREÇO DE CUSTO 
• REDE DE CONVÊNIADOS COM DESCONTOS PARA  

     ATENDIMENTO 
•  DEPARTAMENTO JURÍDICO 
•  SEGURO DE VIDA EM GRUPO

 106,7
Todos os domingos 

de 8 às 10 horas  
na Rádio Favela FM 
Ligue e participe: 

 3282.1045 
 3282.0054

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 

FIEMG FIEMG

desses setores está em crise, ao contrário, 
nunca se faturou como agora. 

Por isso, é inadimissível que o salário 
destes trabalhadores continue tão baixo e que 
as empresas nem se prontifiquem a sentar 
para negociarem. Na última assembléia dos 
trabalhadores foi aprovado entrar com o 
dissídio coletivo no Tribunal. Para arrancarmos 
melhores salários e melhores condições de 
trabalho.

Exigimos aumento e melhores 
condições de trabalho!


