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Companheiros  e 
companheiras,

A Precon está pro-
pondo um aditivo ab-
surdo que pretende im-
por metas exorbitantes 
a serem cumpridas para 
que os trabalhadores 
tenham uma suposta 
“maior participação 
nos lucros” que seria 
além da participação já 
garantida pela conven-
ção coletiva. Mas na 
prática, essa “maior participação” significará maior 
exploração à base de xantagem, já que, de acordo 
com essa proposta absurda, em caso de mais de 
três faltas, incluindo atestado médico, o trabalha-
dor corre o risco de ser lesado de seus direitos na 
participação dos lucros proposto pela empresa. 

Todos já sabemos, e temos provas terríveis do 
que significam essas metas absurdas impostas 
pelos patrões: significam mortes, mutilações, ado-
ecimento de trabalhadores.

Todos à assembleia
Dia 27/07, domingo, 8:30 horas 

à Rua Alcindo Vieira, 542 - Barreiro

Aos trabalhadores (as)  do produto de cimento

O Marreta não aceitou e nem vai aceitar que 
empresa nenhuma venha querer tirar o direito que 
já está garantido aos trabalhadores na clausula 64ª 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 

No dia 27 de julho realizaremos uma assembleia 
para discutir o interesse coletivo dos funcionários 
e a partir da nossa discussão tiraremos uma de-
finição sobre essa proposta da Precon e também 
marcaremos nova assembleia para discussão da 
nossa pauta de reivindicações da campanha salarial 
que se aproxima.

Assembleia para decisão da proposta 
do aditivo da participação nos lucros 

feita pela empresa Precon



Exigimos rigorosa apuração e 
punição dos responsáveis pelo 

criminoso desabamento do 
viaduto na Av. Pedro I

 106,7 FM

 Todos os sábados 
de 8 às 10 horas  

na Rádio Favela FM 

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 

No dia 23 de julho completou-se um ano do 
falecimento do companheiro OSMIR VENUTO DA 
SILVA, destacado combatente operário, dirigente do 
Marreta ao longo de 25 anos, um dos fundadores da 
Liga Operária, incansável lutador pela linha classista 
e combativa que é a marca do MARRETA.

No dia 19 de julho, companheiros de luta, amigos 
e familiares do companheiro Osmir reuniram-se na 
sede do MARRETA para celebrar a sua memóaria e 
resgatar a história de lutas do MARRETA a partir da 
histórica greve dos operários da construção de 1979, 
marco na história da luta dos operários da construção 
de BH e região.

Companheiro Osmir Venuto:
Presente na luta!


