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

Assembleia para discutir nossa pauta de 
reivindicação campanha salarial 2012/2013

Companheiros, 
Está chegando a nossa data base que é 1º de outubro. 

É hora de unirmos nossas forças para conquistar 
melhores salários e melhores condições de trabalho.  

O Brasil é um grande canteiro de obras, nunca se 
vendeu tantos tijolos e materiais e os patrões nunca 
lucraram tanto. Para conquistarmos nossos direitos 
temos que nos mobilizarmos e ir para cima.

Estamos vendo diariamente o crescimento das 
empresas de cerâmica e olaria e consequentemente 
o crescimento da exploração de nosso trabalho que 
deixam os patrões cada vez mais ricos e nós cada 
vez mais pobres. Precisamos junto com outros 
companheiros exigir melhores salários e melhores 
condições de trabalho para que todos possamos 

proporcionar  uma melhor condição de vida para nossa 
família.

Convocamos todos para a assembleia que discutirá 
e aprovará a pauta de reivindicações que será 
encaminhada aos patrões. 

Chega de tanto trabalhar em condições precárias e 
receber baixos salários.  Para mudarmos essa situação, 
na data base deste ano, nós devemos nos unir e lutar. É 
com essa determinação e através da luta combativa que 
vamos conseguir conquistar todos os nossos direitos e 
melhores condições de trabalho.  

Convoque os seus companheiros e participe da 
nossa grande assembleia que será realizada na sede 
do Marreta e  em nossas sub-sedes. Lute por seus 
direitos!

Todos à Assembleia
Domingo, 26/8 - às 8:30h manhã 

Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha (próximo a Rodoviária)

Aos trabalhadores das empresas de cerâmica e olaria



 106,7
Todos os sábados 

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

 3282.1045 
 3282.0054

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 

No mês de julho, foi conformado o Comitê Con-
tra a Farsa Eleitoral de Belo Horizonte e Região.

Companheiros operários, aposentados, desempre-
gados, estudantes, professores, donas de casa, sindi-
calistas, trabalhadores ambulantes, etc., se reunirão na 
Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves para 
debater como será organizada a campanha de repúdio 
e boicote à farsa das eleições que se aproximam. 

Já ocorreram três reuniões e o comitê está crescendo 
e se fortalecendo. Convidamos os operários da cons-
trução para que se engajem nessa luta.

O chamado que o Comitê faz é para não participar 
das eleições, votar nulo, abstenção, protestar contra 
esse sistema podre e corrupto.

O MARRETA também participa do Comitê. Há 

anos defendemos a posição de que o povo deve se 
organizar e lutar longe do caminho podre das eleições. 
Mais uma vez fazemos esse chamado para os trabalha-
dores da construção e para todos os trabalhadores de 
BH e região que estão indignados e tem consciência da 
necessidade de lutar contra toda essa podridão, contra 
esse sistema de mentiras, corrupção, exploração, arro-
cho e repressão contra o povo trabalhador.

Participe das reuniões do  
Comitê Contra a Farsa Eleitoral

Saiba as datas e locais das reuniões pelo telefone 
3291.4713 ou pelo programa Tribuna do Trabalha-
dor aos sábados de 8 ás 10 horas na 106,7 FM.

Participe do Comitê Contra a Farsa Eleitoral

Mais um operário assassinado em obra de Belo Horizonte
No dia 6 de agosto o companheiro Marcos Antônio 

Cunha, de 59 anos, operário da  Construtora Carvalho, que 
presta serviços para a Construtora Tec-Lar, morreu após 
cair de uma altura de 15 andares em uma obra da no bairro 
Buritis. 

Marcos trabalhava em uma plataforma no 23º andar, 
numa altura de 45 metros quando o assoalho que apoiava 
a escada onde subiu pra executar serviços se quebrou e ele 
caiu batendo em uma laje do 8º andar.

Quedas como essa que vitimaram o companheiro Marcos 
estão entre as principais causas de mortes de trabalhado-
res da construção, isso tem se tornado algo absurdamente 
“constante”. Os patrões não fornecem os devidos equipa-
mentos de segurança individual ou coletiva, não oferecem 
condições mínimas de trabalho e sequer alimentação de 
qualidade. O companheiro caiu por volta das 11 horas da 
manhã, e certamente já trabalhava há horas sem se alimentar 
ou beber água.

Com a morte de Marcos, sobe para 29 o número de ope-
rários assassinados em canteiros de obras em Minas Gerais, 
sendo 18 apenas na região metropolitana de Belo Horizonte.

O morticínio de operários nos canteiros de obras é inad-
missível. Somente com uma grande luta poderemos barrar 
essa situação.

No detalhe, o corpo do companheiro Marcos Antônio
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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FETICOM- MG

Aos trabalhadores do mármore e granito

Assembleia para discutir nossa pauta de 
reivindicação campanha salarial 2012/2013

Companheiros, 
Está chegando a nossa data base que é 1º de outubro. 

É hora de unirmos nossas forças para conquistar 
melhores salários e melhores condições de trabalho.  

O Brasil é um grande canteiro de obras, nunca se 
vendeu tantos tijolos e materiais e os patrões nunca 
lucraram tanto. Para conquistarmos nossos direitos 
temos que nos mobilizarmos e ir para cima.

Estamos vendo diariamente o crescimento das 
empresas de mármore e granito e consequentemente 
o crescimento da exploração de nosso trabalho que 
deixam os patrões cada vez mais ricos e nós cada 
vez mais pobres. Precisamos junto com outros 
companheiros exigir melhores salários e melhores 
condições de trabalho para que todos possamos 

proporcionar  uma melhor condição de vida para nossa 
família.

Convocamos todos para a assembleia que discutirá 
e aprovará a pauta de reivindicações que será 
encaminhada aos patrões. 

Chega de tanto trabalhar em condições precárias e 
receber baixos salários.  Para mudarmos essa situação, 
na data base deste ano, nós devemos nos unir e lutar. É 
com essa determinação e através da luta combativa que 
vamos conseguir conquistar todos os nossos direitos e 
melhores condições de trabalho.  

Convoque os seus companheiros e participe da 
nossa grande assembleia que será realizada na sede 
do Marreta e  em nossas sub-sedes. Lute por seus 
direitos!

Todos à Assembleia
Domingo, 26/8 - às 8:30h manhã 

Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha (próximo a Rodoviária)
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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FETICOM- MG

Aos trabalhadores das empresas de cal e gesso

Assembleia para discutir nossa pauta de 
reivindicação campanha salarial 2012/2013

Companheiros, 
Está chegando a nossa data base que é 1º de outubro. 

É hora de unirmos nossas forças para conquistar 
melhores salários e melhores condições de trabalho.  

O Brasil é um grande canteiro de obras, nunca se 
vendeu tantos tijolos e materiais e os patrões nunca 
lucraram tanto. Para conquistarmos nossos direitos 
temos que nos mobilizarmos e ir para cima.

Estamos vendo diariamente o crescimento das 
empresas de cal e gesso e consequentemente o 
crescimento da exploração de nosso trabalho que 
deixam os patrões cada vez mais ricos e nós cada 
vez mais pobres. Precisamos junto com outros 
companheiros exigir melhores salários e melhores 
condições de trabalho para que todos possamos 

proporcionar  uma melhor condição de vida para nossa 
família.

Convocamos todos para a assembleia que discutirá 
e aprovará a pauta de reivindicações que será 
encaminhada aos patrões. 

Chega de tanto trabalhar em condições precárias e 
receber baixos salários.  Para mudarmos essa situação, 
na data base deste ano, nós devemos nos unir e lutar. É 
com essa determinação e através da luta combativa que 
vamos conseguir conquistar todos os nossos direitos e 
melhores condições de trabalho.  

Convoque os seus companheiros e participe da 
nossa grande assembleia que será realizada na sede 
do Marreta e  em nossas sub-sedes. Lute por seus 
direitos!

Todos à Assembleia
Domingo, 26/8 - às 8:30h manhã 

Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha (próximo a Rodoviária)
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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FETICOM- MG

Aos trabalhadores das empresas de produtos de cimento

Assembleia para discutir nossa pauta de 
reivindicação campanha salarial 2012/2013

Companheiros, 
Está chegando a nossa data base que é 1º de outubro. 

É hora de unirmos nossas forças para conquistar 
melhores salários e melhores condições de trabalho.  

O Brasil é um grande canteiro de obras, nunca se 
vendeu tantos tijolos e materiais e os patrões nunca 
lucraram tanto. Para conquistarmos nossos direitos 
temos que nos mobilizarmos e ir para cima.

Estamos vendo diariamente o crescimento das 
empresas de produtos de cimento e consequentemente 
o crescimento da exploração de nosso trabalho que 
deixam os patrões cada vez mais ricos e nós cada 
vez mais pobres. Precisamos junto com outros 
companheiros exigir melhores salários e melhores 
condições de trabalho para que todos possamos 

proporcionar  uma melhor condição de vida para nossa 
família.

Convocamos todos para a assembleia que discutirá 
e aprovará a pauta de reivindicações que será 
encaminhada aos patrões. 

Chega de tanto trabalhar em condições precárias e 
receber baixos salários.  Para mudarmos essa situação, 
na data base deste ano, nós devemos nos unir e lutar. É 
com essa determinação e através da luta combativa que 
vamos conseguir conquistar todos os nossos direitos e 
melhores condições de trabalho.  

Convoque os seus companheiros e participe da 
nossa grande assembleia que será realizada na sede 
do Marreta e  em nossas sub-sedes. Lute por seus 
direitos!

Todos à Assembleia
Domingo, 26/8 - às 8:30h manhã 

Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha (próximo a Rodoviária)


