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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FTICMMG

Assembleia
Dia 22 de janeiro, domingo, às 8h30
na Sub-sede Barreiro do Sindicato

(Rua Alcindo Vieira, 542 - Barreiro de Baixo)

Companheiros,

A nossa campanha sala-
rial se arrasta desde o mês 
de agosto, quando foi feita a 
nossa Assembleia de apro-
vação de pauta da Campa-
nha Salarial 2011/2012 e 
enviada aos patrões. Des-
de essa época a gente tem 
procurado negociação com 
esse setor, que ficou nos 
enrolando. Os patrões du-
rante esse tempo alegaram 
crise no setor mas nós sabe-
mos, e todo mundo vê, que 
a construção civil, que é o 
setor que consome o nosso 
produto, está a todo vapor 
desde 2006. Crise não é desculpa, basta ver-
mos diariamente a demanda de serviços, a falta 
de mão de obra (também nesse setor) e a rique-
za dos nossos patrões.

Depois de vários meses de muitas reuniões na 
FIEMG temos que definir em Assembléia os ru-
mos dessa negociação, por isso neste sábado 
iremos realizar nossa Assembleia Geral e con-

tamos com a participação de todos. Os patrões 
enviaram uma proposta de reajuste que será 
apreciada nessa assembleia.

O Sindicato Marreta ressalta a importância da 
organização e mobilização da categoria como 
fatores decisivos para a conquista do aumento. 
Só a luta organizada é capaz de arrancar um re-
ajuste salarial. É imprescindível a participação-
de toda a categoria nessa Assembleia.
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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FTICMMG

Assembleia
Dia 22 de janeiro, domingo, às 8h30
na Sub-sede Barreiro do Sindicato

(Rua Alcindo Vieira, 542 - Barreiro de Baixo)

Companheiros,

A nossa campanha sala-
rial se arrasta desde o mês 
de agosto, quando foi feita a 
nossa Assembleia de apro-
vação de pauta da Campa-
nha Salarial 2011/2012 e 
enviada aos patrões. Des-
de essa época a gente tem 
procurado negociação com 
esse setor, que ficou nos 
enrolando. Os patrões du-
rante esse tempo alegaram 
crise no setor mas nós sabe-
mos, e todo mundo vê, que 
a construção civil, que é o 
setor que consome o nosso 
produto, está a todo vapor 
desde 2006. Crise não é desculpa, basta ver-
mos diariamente a demanda de serviços, a falta 
de mão de obra (também nesse setor) e a rique-
za dos nossos patrões.

Depois de vários meses de muitas reuniões na 
FIEMG temos que definir em Assembléia os ru-
mos dessa negociação, por isso neste sábado 
iremos realizar nossa Assembleia Geral e con-

tamos com a participação de todos. Os patrões 
enviaram uma proposta de reajuste que será 
apreciada nessa assembleia.

O Sindicato Marreta ressalta a importância da 
organização e mobilização da categoria como 
fatores decisivos para a conquista do aumento. 
Só a luta organizada é capaz de arrancar um re-
ajuste salarial. É imprescindível a participação-
de toda a categoria nessa Assembleia.
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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FTICMMG

Assembleia
Dia 22 de janeiro, sábado, às 8h30

na Sede do Sindicato
(Rua Além Paraíba, 425 - Bairro Lagoinha)

Companheiros,

A nossa campanha sala-
rial se arrasta desde o mês 
de agosto, quando foi feita a 
nossa Assembleia de apro-
vação de pauta da Campa-
nha Salarial 2011/2012 e 
enviada aos patrões. Des-
de essa época a gente tem 
procurado negociação com 
esse setor, que ficou nos 
enrolando. Os patrões du-
rante esse tempo alegaram 
crise no setor mas nós sabe-
mos, e todo mundo vê, que 
a construção civil, que é o 
setor que consome o nosso 
produto, está a todo vapor 
desde 2006. Crise não é desculpa, basta ver-
mos diariamente a demanda de serviços, a falta 
de mão de obra (também nesse setor) e a rique-
za dos nossos patrões.

Depois de vários meses de muitas reuniões na 
FIEMG temos que definir em Assembléia os ru-
mos dessa negociação, por isso neste sábado 
iremos realizar nossa Assembleia Geral e con-

tamos com a participação de todos. Os patrões 
enviaram uma proposta de reajuste que será 
apreciada nessa assembleia.

O Sindicato Marreta ressalta a importância da 
organização e mobilização da categoria como 
fatores decisivos para a conquista do aumento. 
Só a luta organizada é capaz de arrancar um re-
ajuste salarial. É imprescindível a participação-
de toda a categoria nessa Assembleia.



Assembleia Geral de apreciação 
da proposta patronal

Aos trabalhadores em empresas de Mármore e Granito

LIGA
o p e r á r I A 

Informativo Oficial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima, Raposos, 
Ribeirão das Neves, Sabará e Sete Lagoas - Tel: (31) 3449.6100 - Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - BH - www.sticbh.org.br   /   twitter.com/sticbh  

Sub-sede Barreiro: Rua Alcindo Vieira, 542 -  Tel: (31) 3384.5552 - BH    -   Sub-sede Nova Lima: Rua Travessa Piauí, 33 - Matadouro  - Tel: (31) 3542.6229
19/1/2012

Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FTICMMG

Assembleia
Dia 22 de janeiro, sábado, às 8h30

na Sede do Sindicato
(Rua Além Paraíba, 425 - Bairro Lagoinha)

Companheiros,

A nossa campanha sala-
rial se arrasta desde o mês 
de agosto, quando foi feita a 
nossa Assembleia de apro-
vação de pauta da Campa-
nha Salarial 2011/2012 e 
enviada aos patrões. Des-
de essa época a gente tem 
procurado negociação com 
esse setor, que ficou nos 
enrolando. Os patrões du-
rante esse tempo alegaram 
crise no setor mas nós sabe-
mos, e todo mundo vê, que 
a construção civil, que é o 
setor que consome o nosso 
produto, está a todo vapor 
desde 2006. Crise não é desculpa, basta ver-
mos diariamente a demanda de serviços, a falta 
de mão de obra (também nesse setor) e a rique-
za dos nossos patrões.

Depois de vários meses de muitas reuniões na 
FIEMG temos que definir em Assembléia os ru-
mos dessa negociação, por isso neste sábado 
iremos realizar nossa Assembleia Geral e con-

tamos com a participação de todos. Os patrões 
enviaram uma proposta de reajuste que será 
apreciada nessa assembleia.

O Sindicato Marreta ressalta a importância da 
organização e mobilização da categoria como 
fatores decisivos para a conquista do aumento. 
Só a luta organizada é capaz de arrancar um re-
ajuste salarial. É imprescindível a participação-
de toda a categoria nessa Assembleia.
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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FTICMMG

Assembleia
Dia 22 de janeiro, sábado, às 8h30

na Sede do Sindicato
(Rua Além Paraíba, 425 - Bairro Lagoinha)

Companheiros,

A nossa campanha sala-
rial se arrasta desde o mês 
de agosto, quando foi feita a 
nossa Assembleia de apro-
vação de pauta da Campa-
nha Salarial 2011/2012 e 
enviada aos patrões. Des-
de essa época a gente tem 
procurado negociação com 
esse setor, que ficou nos 
enrolando. Os patrões du-
rante esse tempo alegaram 
crise no setor mas nós sabe-
mos, e todo mundo vê, que 
a construção civil, que é o 
setor que consome o nosso 
produto, está a todo vapor 
desde 2006. Crise não é desculpa, basta ver-
mos diariamente a demanda de serviços, a falta 
de mão de obra (também nesse setor) e a rique-
za dos nossos patrões.

Depois de vários meses de muitas reuniões na 
FIEMG temos que definir em Assembléia os ru-
mos dessa negociação, por isso neste sábado 
iremos realizar nossa Assembleia Geral e con-

tamos com a participação de todos. Os patrões 
enviaram uma proposta de reajuste que será 
apreciada nessa assembleia.

O Sindicato Marreta ressalta a importância da 
organização e mobilização da categoria como 
fatores decisivos para a conquista do aumento. 
Só a luta organizada é capaz de arrancar um re-
ajuste salarial. É imprescindível a participação-
de toda a categoria nessa Assembleia.
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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FTICMMG

Assembleia
Dia 22 de janeiro, sábado, às 8h30

na Sede do Sindicato
(Rua Além Paraíba, 425 - Bairro Lagoinha)

Companheiros,

A nossa campanha sala-
rial se arrasta desde o mês 
de agosto, quando foi feita a 
nossa Assembleia de apro-
vação de pauta da Campa-
nha Salarial 2011/2012 e 
enviada aos patrões. Des-
de essa época a gente tem 
procurado negociação com 
esse setor, que ficou nos 
enrolando. Os patrões du-
rante esse tempo alegaram 
crise no setor mas nós sabe-
mos, e todo mundo vê, que 
a construção civil, que é o 
setor que consome o nosso 
produto, está a todo vapor 
desde 2006. Crise não é desculpa, basta ver-
mos diariamente a demanda de serviços, a falta 
de mão de obra (também nesse setor) e a rique-
za dos nossos patrões.

Depois de vários meses de muitas reuniões na 
FIEMG temos que definir em Assembléia os ru-
mos dessa negociação, por isso neste sábado 
iremos realizar nossa Assembleia Geral e con-

tamos com a participação de todos. Os patrões 
enviaram uma proposta de reajuste que será 
apreciada nessa assembleia.

O Sindicato Marreta ressalta a importância da 
organização e mobilização da categoria como 
fatores decisivos para a conquista do aumento. 
Só a luta organizada é capaz de arrancar um re-
ajuste salarial. É imprescindível a participação-
de toda a categoria nessa Assembleia.


