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Marreta inaugura sub-sede do 
Sindicato em Sete Lagoas

Atenção trabalhadores e trabalhadoras da  
construção de Sete Lagoas. 

Diante da necessidade e organização dos ope-
rários de Sete Lagoas, o nosso Sindicato Marreta 
decidiu por abrir uma sub-sede para dar apoio  e 
atendimento aos operários e também facilitar para 
os empresários quando for homologar rescisões 
contratuais de seus empregados, pois não precisará 
deslocar mais de 70 km vindo a BH.

Esse será mais um importante instrumento da 
luta dos trabalhadores de Sete Lagoas para terem 
conhecimento e garantir seus direitos. 

As empresas e empregadores de Sete Lagoas tem 
a obrigação de cumprir integralmente a Convenção 

Coletiva de Trabalho firmada entre o Sinduscon e  
o Sindicato Marreta assim como as normas de  
segurança do trabalho, etc. 

A abertura da sub-sede representa um avanço 
na organização dos trabalhadores, pois vimos que 
devido ao número de acidentes fatais e mutilações 
ocorridos na construção em todo país, precisamos 
ter sub-sedes em todas as cidades mais distantes 
pertencentes a nossa base territorial.

Portanto, companheiras e companheiros, 
fiquem vigilantes, exijam o cumprimento  
integral da CCT, lutem contra a crescente  
precarização das condições de trabalho!

O endereço da sub-sede de Sete Lagoas:
 Rua Juca Cândido, nº 70 - Jardim Cambui

Fone: 
(31) 3776-7710



Trabalhador,  exija o cumprimento integral 
dos seus direitos! Organize-se e lute!

 106,7 FM
 Rádio Favela 

Ligue e participe: 

 3282.1045 
 3282.0054

 Todos os sábados 
de 8 às 10 horas  

na Rádio Favela FM 

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 


