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Exigimos alimentação
no canteiros de obras

X

Nesta campanha salarial o Sindicato está
empenhado em conquistar a alimentação gratuita e
obrigatória nos canteiros de obras.
Este ano além da briga pelo aumento salarial e
outras reivindicações a comissão de negociação
do Marreta luta pelo fornecimento do almoço, café
da tarde e uniforme nas obras. É inaceitável que o
trabalhador ou sua companheira tenha que levantar
às 4 hora da madrugada par preparar sua refeição.
Não podemos aceitar que o início do turno de serviço
aconteça ainda em casa, para a preparação da
comida. Ou que nossa esposa trabalhe de graça
pro patrão, fazendo uma refeição que poderia ser
deixada em casa e não tirar da família. A refeição
do trabalhador é uma necessidade que tem
de ser fornecida pelo patrão. Esta conquista já
alcançou todos os demais estados do Brasil para
a construção civil de edificações habitacionais
ainda não foi incorporada aqui em MG, estado
grande e desenvolvido, mas que avança pouco
e vagarosamente na oferta de dignidade pros
trabalhadores e trabalhadoras da construção.
Não podemos aceitar que Minas Gerais seja o
único estado onde o almoço e o café da tarde não
sejam fornecidos obrigatoriamente para a construção
de edificação habitacional.

Chega de carregar marmita com dificuldade
nos ônibus e metrôs. Chega de comer comida fria,
agachado ou sentado no chão. Chega de ficar
sem comer porque a marmita azedou após tantas
horas feita e deixada em qualquer canto. Chega de
desrespeito! A nossa luta é pela dignidade de termos
o direito de comer comida de qualidade, em refeitórios
limpos. Que não tenhamos de carregar marmita de
casa. A nossa luta é para que nossa esposa ou nós
mesmos não tenhamos que trabalhar de graça pro
patrão, tirando da boca dos nossos filhos algo que o
patrão deveria fornecer.
E está é uma luta que beneficia à todos. Os
maiores índices de acidentes de trabalho são nos
horários em que a energia do trabalhador está
acabando, antes do almoço ou ao final da jornada.
A visão fica turva, a perna bambeia, e os acidentes
acontecem. Com o café da manhã, e lanche no
trabalho, com certeza os acidentes serão reduzidos e
evitados. O trabalhador bem alimentado corre menos
risco de acidentar.
Queremos dignidade. Queremos também que o
uniforme seja um direito de todo trabalhador, assim
como almoço e o café da tarde. Queremos também
um aumento salarial justo, e não essa miséria de
R$40,00 por mês oferecido pelo sindicato patronal.

Exigimos um salário melhor e condições de trabalho
dignas.
Chega de carregar marmita. Vamos carregar
dignidade! Chega de comer de qualquer jeito pelos
cantos. Queremos comer sentados, com um prato
apoiado numa mesa. Queremos comer de forma
decente. Arrancar a marretadas através de um
TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), como

conseguido pelo companheiro Valdeci, do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção de São João Del
Rei.
Se o Sinduscon continuar intransigente vamos
acionar o Ministério Público.
Em São João Del Rei o companheiro Valdeci
do STC conseguiu através de um TAC que fosse
implantado o almoço em algumas empresas.

A hora é agora!!

Mobilização total para arrancar os
nossos direitos!

Farmácia do Marreta
vende remédio mais barato
O Associado do Sindicato agora tem direito a comprar medicamenos à baixo custo

Com o objetivo de ampliar os
benefícios para os associados o
Sindicato Marreta inaugurou a sua
farmácia à Rua Além Paraíba, 425
- Lagoinha, toda regularizada e com
farmacéutico em tempo integral,
vendendo medicamentos a preço de
fábrica para seus associados.
Essa farmácia é uma antiga
reivindicação da categoria, que ao
longo dos anos vem sofrendo com os
altos preços dos remédios adquiridos
nas farmácias tradicionais. Agora
quando o trabalhador associado
precisar comprar medicamentos,
fará economia.

Esse serviço prestado pela farmácia
é somente para associado e com a
apresentação da receita médica.

Torne seu Sindicato ainda mais forte!

Sindicalize-se!!!

