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Assembleia aprova a pauta
EXIGIMOS:

 Em assembleia Geral realizada no último dia 28 de setembro, 
os trabalhadores da construção civil de BH e região, aprovaram 
a pauta de reivindicação da campanha salarial de 2018/2019. 
Obra por obra, junto com o Sindicato, vamos à luta. Arrancar 
o que é nosso! Ninguém aguenta mais o salário de fome, tanta 
exploração, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez 
mais pobres.

Os caminhoneiros já mostraram o caminho, pararam tudo, o 
povo apoiou, o governo ficou de joelhos. Em 1979 fomos nós, 
com a “Revolta dos Pedreiros”, que abalamos Belo Horizonte e 
sacudimos o regime militar. Nesta farsa eleitoral, tem candidato 
safado até falando em acabar com o 13º salário. Isso depois da 
criminosa “reforma” trabalhista de Temer e sua quadrilha, ter 
acabado com quase 200 itens da CLT, com promessa de mais 
empregos e salários, mas só tratou de tirar direitos e jogar para 
quebrar os Sindicatos.

Não adianta, não vão conseguir. O Marreta é osso duro de roer 
e não recua, não aceita patrões e governos passarem por cima dos 
trabalhadores.

Enfrentamos dificuldades como todos os trabalhadores do 
país, mas é nas horas difíceis que os fortes resistem e vencem, 
forjando e adquirindo uma nova consciência. Por isso vamos 
à luta! Defender a nossa CCT – Convenção Coletiva de 
Trabalho, nossos direitos, conquistar nosso aumento. E vamos 
enfrentar estes governos de bandidos que vão querer mexer na 
Previdência, para roubar mais ainda nossa aposentadoria. 

Greve de caminhoneiros em maio de 2018

Pauta de reivindicação:
Piso Salarial:

Servente:............................ R$2.000.00
Meio-Oficial:....................... R$2.100,00
Vigia:.................................. R$2.200,00
Oficial:................................ R$2.500,00
Oficial de acabamento:...... R$2.700,00
Encarregado:...................... R$4.000,00
Mestre-de-obras:................. R$6.000,00

O salário do pessoal da administração 
deverá ser reajustado de acordo com os 
índices conquistados em nossa negociação, 
não podendo nenhum trabalhador da 
categoria receber menos que o piso mínimo 
estipulado na CCT.

- Cesta-básica de 50kg (Com Selo de 
qualidade MARRETA):  garantido para todos 
os trabalhadores, inclusive da administração, desde 
que recebam abaixo de R$ 5 mil reais e o selo de 
qualidade Marreta, para garantir a qualidade da cesta;
- Horas extras: de 100% nas primeiras 2h, as 
demais acima da terceira hora 200% e as horas 
trabalhadas aos sábados, domingos e feriados 300%;
- Contra qualquer tipo de Banco de 
Horas;
- Almoço e Lanche da Tarde, essa 
reivindicação dos trabalhadores é para acabar com o 
sofrimento de ter que carregar marmitas e o lanche 
da tarde para mantê-los alimentados e com isso 
diminuir os riscos de acidentes, por queda de altura, 
que segundo dados de pesquisas, apontam a falta de 
uma alimentação balanceada dos trabalhadores e o 
longo período que ficam sem se alimentarem como a 
principal causa.
- Entre outras reivindicações! Que devemos 
lutar para conquistar e manter na CCT.

Preparem-se pra luta! Exigimos o que é nosso!



Durante todos estes 30 anos de Marreta, mantivemos 
o atendimento médico gratuito para todos os sócios 
e seus dependentes graças aos recursos do imposto 
sindical. Com a reforma trabalhista, perdemos estes 
recursos, que bancavam também o departamento 
jurídico e as atividades de fiscalização da diretoria. 

A nossa assembleia aprovou, e foi para a 
Convenção Coletiva 2017/2018 o DESCONTO 
NEGOCIAL, taxa de R$ 10,00 (dez reais) mensais, 
descontada durante três meses por ano dos 
trabalhadores. E mesmo os trabalhadores aprovando 
este desconto em assembleias e reuniões nas grandes 
empresas, os patrões boicotaram o Sindicato e não 
fizeram o desconto.

Queriam que o trabalhador assinasse 
individualmente a autorização do desconto, para 

Vamos manter nosso Departamento Médico!
que ficasse marcado como apoiador do Sindicato. O 
Marreta não aceitou, pois o que os patrões queriam 
era ter uma lista dos trabalhadores para demitir e 
impedir nossa organização.

Tivemos que buscar uma solução para o 
Departamento Médico e encontramos.

Fizemos um convênio com a Policlínica Salud, 
e garantimos várias especialidades no Sindicato 
e muitas outras na Policlínica Salud, que fica em 
lugar de fácil acesso no centro de Belo Horizonte. E 
vamos atender também toda a categoria, moradores 
da Lagoinha, etc. Assim, o movimento aumenta 
e podemos garantir um preço ainda melhor para 
os sócios, que vão pagar apenas R$ 10,00 de 
coparticipação por consulta no Sindicato, e R$ 
40,00 quando preferir ou precisar ir a Policlínica. Os 
demais vão pagar R$ 60,00 por consulta, que é um 
preço muito bom comparando com o que é oferecido 
em geral. Vai dar certo!Apoie.

Recepção da Policlínica Salud - Av Amazonas, 115, 6º Andar Centro, BH

Não vote! Organize-se e lute!

Manifestação em Belo Horizonte denuncia a farsa eleitoral

Diante da crise do sistema de exploração e 
opressão e de crescentes ataques aos direitos 
dos trabalhadores, do povo e da nação, eles 
apresentam como saída à farsa das eleições e seus 
candidatos. O povo já está de “saco” cheio! São 

Escute todos os sábados na Rádio 
Favela 106,7 FM o Programa: 

Tribuna do Trabalhador
Das 9h às 10h, você pode enviar 
mensagens de texto ou de voz

9 9661-1067

Fique Sócio:
Mensalidade R$40,00, com direito a 
colocar a esposa (o), ou companheira (o) e 
filhos como seus dependentes.
*Caso o trabalhador preferir pagar com boleto 
bancário, será acrescido R$5,00

esses mesmos candidatos que pedem  o seu voto, 
que votaram e aprovaram a “reforma“ trabalhista, 
agora querem acabar com a Previdência Social e 
até mesmo o 13º e as férias

Eleição é farsa, bandidagem, corrupção 
e só serve para legitimar a exploração, para 
iludir o trabalhador que nesse sistema ele tem 
o poder de escolher ou decidir alguma coisa. 
Não temos nada! Queremos tudo!


