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Assembleia aprova
assinatura da CCT

Em nossa assembleia realizada domingo, dia
28/11, após um longo debate, a categoria decidiu
aprovar a assinatura da Convenção Coletiva
para o ano de 2010/2011. Apesar de considerar
que o salário ainda está muito defasado, foi um
avanço em relação a manutenção dos direitos
conquistados. A categoria barrou a pretensão
do Sinduscon que sempre quer retirar direitos
dos trabalhadores, como a hora extra a 100%,
cesta básica, etc, conquistados com a greve
de 1990, após julgamento no Tribunal. O
Sinduscon não conseguiu e nem vai conseguir
retirar esses direitos dos operários!
A nossa união com os Sindicatos de Betim,
Contagem, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, São
João Del Rei, Vespasiano, que também tem
data-base em primeiro de novembro, e com
a Federação, foi fundamental para barrar o

corte de direitos, após mais de dois meses de
negociações com a classe patronal.
Portanto, a nossa Convenção Coletiva
continua da mesma forma que os anos
anteriores, mantendo todas as conquistas
como: cesta básica, horas extras a 100%. O
seguro de vida em grupo e taxa de depreciação
de ferramenta serão reajustados em 10,66%
retroativos a primeiro de novembro.
A luta continua:
A assembleia aprovou também, que
iremos deflagrar lutas empresa por empresa,
seguindo o exemplo dos trabalhadores da
construtora Líder, para arrancarmos melhorias
salarial, alimentação e condições decentes de
trabalho aproveitando o mercado aquecido da
construção civil.
Veja como ficou o reajuste salarial:

Função

Percentual

Salário
Mensal
(R$)

Valor
por
dia (R$)

Hora
Normal
(R$)

Hora
Extra
(R$)

Servente
Vigia
½
Oficial
Oficial

12,24%
10,89%
10,80%

605,00
627,00
699,60

20,17
20,90
23,32

2,75
2,85
3,18

5,50
5,70
6,36

10,79%

926,20

30,87

4,21

8,42

10,66% para mestre de obras, encarregado, almoxarife, apontador, pessoal da área
administrativa, escritório e demais, retroativo a 1º de novembro. A diferença salarial terá que
ser paga até o dia 07/01/2011.
Seguro de vida
•
•
•

Morte do empregado:............ R$16.223,42
Morte cônjugue:...................... R$ 8.111,71
Filho:. ..................................... R$ 4.055,85

Depreciação de ferramenta
• Pedreiros, carpinteiros, armadores, pintores
e eletricistas: R$6,85
• Azulejistas, marmoristas, soldadores e
bombeiros: R$5,54

Escravidão no terceiro grupo
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

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!

FIEMG

FIEMG

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

Ouça o Programa

“Tribuna do
Trabalhador”

106,7

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

3282.1045
3282.0054

