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Juntos somos mais fortes!

Companheiros trabalhadores da construtora 
Líder,

O nosso movimento de greve está a todo 
vapor! As obras do Belvedere,bairro Alto Boa 
Vista (Rua José Silva Passos, 300) e da Serra 
(Rua Pouso Alto, 630) estão paradas!

Mais trabalhadores estão aderindo o nosso 
justo movimento de greve por melhores salários 
e condições de trabalho. 

Os trabalhadores da Líder que sempre 
foram tratados como escravos se levantaram. 
Compreenderam que os operários para a 
empresa não têm um pingo de valor, só 
servem para trabalhar, e muito;  enquanto é 

A Greve está 
alastrando!

interessante para a empresa e estiverem com 
saúde. A empresa que fala que é boa e que 
paga tudo direitinho não está fazendo mais do 
que sua obrigação. 

Os trabalhadores estão sentindo que este 
é o grande momento de nos valorizarmos e 
exigirmos melhores salários, condições de 
trabalho e respeito. 

A greve é o único instrumento de luta que 
pode ser usado pelos trabalhadores, garantido 
pela lei 7783-89, portanto nenhum chefinho 
ou puxa saco pode ficar ameaçando e falando 
besteiras para os operários. 

Mais greve!

Companheiros trabalhadores da construtora Líder

Operários da Líder se reúnem no primeiro dia de greve



Para atrair trabalhadores para a escravidão, a construtora Líder 
desesperada em contratar operários agora anda mentindo até nos 
jornais. Em todos os anúncios  ela diz oferecer, além das obrigações 
conquistadas pelo trabalhador na nossa Convenção Coletiva, também 
planos de saúde com assistência médica e odontológica: isso é o 
SECONCI, que todos nós conhecemos muito bem. Serve somente 
aos patrões! Fazendo com que os operários trabalhem  o dia todo 
doentes para serem consultados somente à noite. Isso é para evitar 
que o trabalhador leve atestados para os patrões gananciosos.

Cadê o clube? A Líder oferece também “clube para toda a 
família”, quem trabalha na Líder sabe que não existe nenhum clube. 
Essa mentira é o SESI de Betim, o trabalhador tem que pagar por 
pessoa para entrar e todos os gastos lá dentro são por conta do 
trabalhador. 

Todas essas mentiras são para atrair operários para um salário 
baixo e condições de trabalho precárias. 

As mobilizações dessa semana mostraram que só vamos 
conquistar melhores salários com greve e organização.

Estamos cheios de tantas mentiras! 
Queremos salário! E é agora!

Cadê o Clube da Líder?

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” 


