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Exigimos melhores salários, alimentação e segurança no trabalho 

Aprovado em Assembléia!

No último domingo, dia 19 de setembro, o salão 
de reuniões do Marreta ficou lotado de operários. A 
Assembléia de abertura da Campanha Salarial foi 
uma grande demonstração de vigor e disposição de 
luta dos trabalhadores da construção. Centenas de 
operários participaram da aprovação de nossa pauta 
de reivindicações para a campanha desse ano. Mui-
tos companheiros falaram indignados. Basta dessa 

mixaria de salário enquan-
to a construção está tão 
aquecida. Basta de sermos 
obrigados a comer comida 

fria de marmita. Basta de acidentes de trabalho. 
Os companheiros estão certos!

Nessa campanha salarial temos que ir com tudo e 
arrancar nossos direitos. Sem medo de demissões, já 
que estão sobrando postos de trabalho. Não deixemos 
a oportunidade passar. A hora de lutar com mais in-
tensidade é agora, durante a campanha salarial. Temos 
que concentrar na nossa organização, em cada canteiro 
de obra, em cada construção. A nossa união é infalível 
para conquistarmos nossos direitos. Prédios, casas, 

viadutos, estádios, ruas, avenidas, tudo foi erguido 
pelas mãos dos operários. Devemos agora 

construir um grande protesto e fazer dessa 
campanha um meio de melhorarmos nossas 
vidas e recebermos um salário maior!

O Marreta convoca todos para essa 
grande campanha. Vamos chamar nossos 
colegas, ler juntos os materiais e ficarmos 
atentos para as chamadas de assembléias, 

reuniões e outras convocações! 
O Sindicato é uma arma contra a 

ganância patronal, e temos que saber 
utilizá-la a nosso favor.

Reivindicação salarial

Oficial ..............................................R$1.500,00
Operadores de guinchos,  
elevadores e betoneira ....................R$1.500,00
Oficial de acabamento ....................R$1.900,00
1/2 oficial .........................................R$1.200,00
Vigia .................................................R$1.100,00
Servente ...........................................R$1.000,00
Mestre de obras ..............................R$4.700,00
Encarregado ...................................R$2.500,00
Almoxarife e apontador .................R$1.700,00

Exigimos também

Café da manhã, almoço e café da tarde • 
em todas as obras.
Uniforme para todos os operários.• 
Aumento no peso da cesta básica de • 
30kg para 50kg.
Inclusão, na convenção coletiva, de • 
piso salarial para os trabalhadores em 
refratários.
Classificação de operários para uma fun-• 
ção superior após 3 meses de trabalho.



As eleições não mudam as nossas vidas!

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” 

Nesses dias de campanha eleitoral vários candidatos 
demagogos fazem campanha em cima de promessas 
de melhorias para os trabalhadores. Essas promessas 
são mentirosas! Essas eleições são financiadas por 
grandes empresários que não estão comprometidos 
com nenhuma melhoria para o povo. O Marreta não 
autoriza nenhum candidato a falar em nome do 
Sindicato e de fazer campanha eleitoral utilizando-
se da luta dos operários de BH e Região.

O Marreta sempre buscou concentrar-se na 
construção da luta, na conversa diária com os 
operários, buscando atingir, cada vez mais, uma maior 
organização da classe trabalhadora. Agimos assim 
pois entendemos que somente através da organização 
e da luta dos trabalhadores será possível transformar 
a nossa realidade. É consenso em nossa diretoria que 
não devemos esperar nada desses políticos, que só 
aparecem no nosso meio em épocas de eleição, todos 
eles fazem o jogo dos patrões e só atrapalham ainda 
mais a vida do povo. Nós só confiamos na nossa força 
e na nossa organização.

O que está em jogo nessas eleições são os interesses 

dos ricos e não dos trabalhadores. As eleições em 
nada melhora a vida do povo, ao contrário, só piora 
e favorece aos patrões. Não devemos nos iludir. O 
caminho para transformarmos nossas vidas para melhor 
é a luta. A organização dos trabalhadores é o principal 
instrumento para conquistar nossos direitos e melhores 
condições de trabalho.

Só através de nossa luta é possível  
transformar a sociedade em que vivemos


