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Assembleia aprova a pauta

EXIGIMOS:

Em assembleia Geral realizada no último dia 14 de setembro,
os trabalhadores, aprovaram a pauta de reivindicação de nossa
campanha salarial de 2018/2019. É hora de todos operários estarem
mais juntos com o Sindicato, para com luta arrancar o que é nosso!
Ninguém aguenta mais esse 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 e o governo ficou de joelhos. Em 1979 fomos nós operários
da construção, com a “Revolta dos Pedreiros”, que abalamos Belo
Horizonte e sacudimos o regime militar. Patrões e governos não têm
nada a nos oferecer, nós é que sempre conquistamos com muita luta
os nossos direitos.

Greve de caminhoneiros em maio de 2018

Agora na farsa eleitoral, há candidatos falando em acabar
com o 13º salário e outros falando em reforma da Previdência e
privatizações. Mesmo 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 que só aumentou o
desemprego, a precarização de quem está trabalhando e os ataques
contra as organizações de luta dos trabalhadores.
Não adianta, não vão conseguir. O Marreta é osso duro de roer e
não recua, não aceita que patrões e governos passem 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 aumentar ainda mais a exploração e atacar a
nossa Previdência Social, para acabar com a nossa aposentadoria.

Pauta de reivindicações
Cal e Gesso:

Piso Salarial:
Auxiliar de Produção........... R$1.610.00
Porteiro................................ R$1.710,00
Gesseiro............................... R$2.000,00
Op. de Empilhadeira............ R$2.000,00
Op. de Carregadeira............ R$2.000,00
Op. de Betoneira................. R$2.000,00
Op. de Linha de Corte......... R$2.000,00
Op. de Britadeira................. R$2.000,00
Op. de Ponte Rolante........... R$2.000,00
Op. de Torre de Misturar........ R$2.000,00
Op. de Carrinho Transversal. R$2.000,00
Caldeireiro........................... R$2.000,00
Moldador de Gesso.............. R$2.000,00
Encarregado........................ R$3.000,00
- Horas Extras: 150% sobre o valor das 2
primeiras horas e 200% sobre o valor da hora normal
para a 3ª e demais horas trabalhadas;
- Alimentação Almoço, Café da Manhã
e lanche: As empresas devem fornecer “Tickets“
ou alimentação no local de trabalho, bem como um
café da manhã a seus trabalhadores, antes do início da
jornada e um lanche na parte da tarde;
- Cesta Básica: As empresas e ou empregadores,
deverão fornecer uma Cesta Básica de 30kg, com
produtos de qualidade conforme estipulado na CCT
a todos os trabalhadores que receberem até 5 salários
mínimos;
- Seguro de Vida em Grupo: As empresas
e ou empregadores deverão fazer obrigatoriamente
em favor de seus empregados, um seguro de vida e
invalidez permanente.
ENTRE OUTRAS...

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

Vamos manter nosso Departamento Médico!
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

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.

Fique Sócio:
Mensalidade R$40,00, com direito a
colocar a esposa (o), ou companheira (o) e
filhos como seus dependentes.
Recepção da Policlínica Salud - Av Amazonas, 115, 6º Andar Centro, BH

*Caso o trabalhador preferir pagar com boleto
bancário, será acrescido R$5,00

Não vote! Organize-se e lute!

O povo repudiou a farsa eleitoral no 1º turno,
mais de 40 milhões não votaram em nenhum
desses candidatos. Os dois caminhos do 2º turno,
é mais do mesmo e nada melhorará para o povo
que enfrenta a crise, o desemprego, os cortes de
direitos e a entrega de nossas riquezas, todos os

dias. E tanto Bolsonaro, quanto Haddad, darão
continuidade a essa mesma política de entrega
e submissão do nosso país ao imperialismo,
principalmente ianque (Estados Unidos).
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! Não vote! Lute!
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

Manifestação em Belo Horizonte denuncia a farsa eleitoral

9 9661-1067

