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Assembleia Geral de preparação e 
aprovação da nossa pauta 2019/2020

Participe da Assembleia Geral
Dia 27 de setembro - 6ª feira - às 18:00hs

Na sede do STICBH - MARRETA
Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - Belo Horizonte

Atenção companheiras e companheiros, Vamos 
iniciar a nossa campanha salarial! 

É hora de prepararmos a nossa pauta de reivindi-
cações, para garantir conquistas e melhorar as cláu-
sulas sociais e econômicas.

O trabalhador da construção civil é testemunha 
de que a patronal está jogando pesado para acabar 
com o nosso Sindicato e pra isso cumpre a risca a 
“reforma trabalhista” incrementada por esse governo 
reacionário de Bolsonaro/generais. Temos realizado 
várias reuniões com os trabalhadores dentro das 
obras que tem manifestado em massa seu apoio e 
a compreensão de que é necessário fortalecermos a 
nossa entidade.

Precisamos fortalecer nossa organização no cami-
nho da luta classista e combativa para defender os 
interesses da classe, derrotar os ataques da patro-
nal e dos governos de turnos. A Campanha Salarial 
é o momento em que temos maiores condições de 
erguermos o mais alto as bandeiras de luta da cate-
goria nas obras e construirmos um forte movimento, 
para exigir dos patrões respeito e os nossos direitos!

Esse reacionário governo Bolsonaro de generais, 
serviçal do imperialismo, principalmente ianque, 
cada dia mais mostra o seu verdadeiro caráter e ten-
ta cortar ao máximo os direitos dos trabalhadores e 
do povo e entregar as nossas riquezas de bandeja 
ao imperialismo, além de propor aprofundar a escra-
vidão assalariada cortando os direitos trabalhistas, 
está querendo aumentar os assassinatos e mutila-
ções nos locais de trabalho, pois propõe acabar com 
as NR’s – Normas Regulamentadoras do trabalho, 
que garantem o mínimo de segurança aos trabalha-
dores.

Aos trabalhadores só resta um caminho: A Luta! E 

essa luta deve ser de todos! Organizados nos locais 
de trabalho e deflagrando a Greve Geral por tempo 
indeterminado. As principais categorias estão en-
trando em data-base e é um dever de todas as lide-
ranças organizarem a resistência em todo pais. O 
vende-pátria Bolsonaro e generais querem entregar 
as nossas estatais e riquezas naturais, os Correios 
realizaram greve de uma semana e seguem em “es-
tado de greve”. Os petroleiros e o setor da educação 
também estão realizando mobilizações e debatendo 
a deflagração de greves.

Nossa campanha salarial vai se desenvolver em 
meio a esses protestos e esse será o caminho para 
derrotarmos os ataques do governo e dos patrões. 

Vamos construir nossa pauta de reivindicações e 
levantar nossa bandeira de luta! Venha participar da 
Assembleia Geral de preparação da nossa Pauta de 
reivindicação! Abaixo o assalto contra a nossa apo-
sentadoria! Contra a “reforma da previdência”, lute!

Reunião numa obra de Justinópolis: operários da Via Sul apoiam o MARRETA 



Com a nova carteirinha, o (a) sócio (a) e seus depen-
dentes continuam tendo acesso ao atendimento médico 
exclusivo na sede do sindicato, convênio para atendimen-
to médico em mais de 30 especialidades na Policlínica 
Salud, assessoria jurídica, seguro de vida e acidentes em 
grupo. 

E através da nova parceria com a MASTERCLIN, CON-
TA COM MAIS DE 8.000 PARCEIROS, DESCONTOS E VAN-
TAGENS EM ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO E SER-
VIÇOS, SAÚDE, LAZER E EDUCAÇÃO EM TODO O PAÍS.

SINDICALIZE-SE! 
Fortaleça sua 
organização!

Trabalhadora e trabalhador 
associado, baixe o aplicativo 
MASTERCLIN/MARRETA e tenha 
acesso a todos os benefícios

Como se associar ao
Traga ao Sindicato:

Carteira de Trabalho, Identidade e CPF  
Comprovante de residência atual e Foto 3x4

**Dependentes: esposa (o) ou companheira (o) e filhos menores de 18 anos e filhas menores de 21 anos devem apresentar 
Identidade, CPF e Foto 3x4

O valor da mensalidade é R$ 45,00 pagos em carnê ou R$ 40,00 pagando direto no Sindicato
Podemos também fazer sua carteirinha em seu local de trabalho. 
Ligue para 3449-6100 e comunique sua intenção de se associar

O pedreiro José Pio Baia, de 45 anos, natural da cidade mineira 
Cachoeira Alegre, Distrito Barão de Monte Alto, foi covardemente 
assassinado pela polícia do governador Wilson Witzel no dia 03 
de setembro, na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro. 

Esse assassinato é parte da campanha de criminalização da 
pobreza que está em curso no país, levada a cabo pelo velho 
Estado, que através de intervenção militar e aprofundamento das 
leis antipovo, que permite o “auto de resistência”, onde o policial 
atira primeiro, para depois perguntar quem é. O pedreiro José Pio 
é mais uma vítima dessa onda de matança do povo pobre, como 
foi o caso do pedreiro Amarildo em 2013. Por isso, o Marreta 
denuncia mais esse crime absurdo e continuado contra o nosso 
povo. 

Criminalização da pobreza:
Polícia de Witzel mata pedreiro mineiro no RJ

A categoria exige dos patrões o imediato fornecimento de almoço nos canteiros de obras e o lanche da tarde, 
é inadmissível que os patões da construção, não forneçam esses mínimos direitos aos trabalhadores, que é uma 
reivindicação antiga.

A CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), que está sendo rasgada por esse governo antioperário, nos garante 
em seu artigo 71, que o trabalhador necessita repor as suas energias de 4 em 4 horas para evitar problemas de 
saúde, mas as empresas não cumprem isso. Chega! Exigimos respeito! Pelo fim de carregar marmitas ou pagar 
caro em um almoço (comprando quentinhas) em portas de obras! 

Exigimos almoço e o lanche da tarde nas obras, já!
9 9661-1067


