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Atenção trabalhadores de Produtos e Artefatos de Cimento:

Todos à Assembleia para debater  
nossa pauta de reivindicações

Participe da Assembleia Geral
Dia 13 de setembro - 6ª feira - às 18:00hs

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

Atenção companheiras e companheiros, chegou a hora de definirmos 
a pauta de reivindicações da categoria e ir pra cima defender o que é 
nosso. 

Com essa lei do cão que é a “reforma trabalhista”, os empresários 
do setor, aparelhados no sindicato patronal, encabeçados pela FIEMG 
e seguindo os desmandos desse governo reacionário de Bolsonaro/
generais, querem impor a escravidão nos locais de trabalho. 

Há dois anos seguidos os trabalhadores do 3º Grupo estão sem 
CCT porque o MARRETA não aceitou e não aceitará assinar uma 
Convenção Coletiva com cortes de direitos.

A classe operária vem sofrendo ataque atrás de ataque. A primeira 
medida desse governo foi reduzir o salário mínimo, depois incrementou 
a reforma trabalhista atacando a organização dos trabalhadores e 
retirando mais direitos, acaba com as Normas Regulamentadoras do 
trabalho (NR’s) precarizando ainda mais a situação e condenando os 
trabalhadores a morte.

Contra tudo isso o povo tem se levantado em protestos cada vez 
maiores, enfrentando as “reformas” e a retirada de direitos.

Grandes manifestações tem sacudido as capitais e também o interior 
do país contra os ataques aos direitos dos trabalhadores, contra os 
cortes de verbas da educação, etc. 

O MARRETA e a Liga Operária, juntamente com outras organizações 
classistas tem participado desses protestos. 

Esse é o caminho para derrotarmos a intransigência patronal e a 
FIEMG que teima em  descumprir com os direitos dos operários da 
construção e já acumula duas data-base! Vamos construir nossa pauta 
de reivindicações e levantar nossas bandeiras de luta, ir pra cima 
da patronal e defender nossos direitos! Vamos somar nossa luta ao 
protesto dos trabalhadores no campo e cidade para derrotar e revogar 
a “reforma trabalhista” e a “reforma da Previdência”.

Vamos dar arrancada a nossa campanha salarial levantando uma 
grande luta!
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Atenção Trabalhadores do Cal e Gesso:

Todos à Assembleia para debater  
nossa pauta de reivindicações

Participe da Assembleia Geral
Dia 13 de setembro - 6ª feira - às 18:00hs

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

Atenção companheiras e companheiros, chegou a hora de definirmos 
a pauta de reivindicações da categoria e ir pra cima defender o que é 
nosso. 

Com essa lei do cão que é a “reforma trabalhista”, os empresários 
do setor, aparelhados no sindicato patronal, encabeçados pela FIEMG 
e seguindo os desmandos desse governo reacionário de Bolsonaro/
generais, querem impor a escravidão nos locais de trabalho. 

Há dois anos seguidos os trabalhadores do 3º Grupo estão sem 
CCT porque o MARRETA não aceitou e não aceitará assinar uma 
Convenção Coletiva com cortes de direitos.

A classe operária vem sofrendo ataque atrás de ataque. A primeira 
medida desse governo foi reduzir o salário mínimo, depois incrementou 
a reforma trabalhista atacando a organização dos trabalhadores e 
retirando mais direitos, acaba com as Normas Regulamentadoras do 
trabalho (NR’s) precarizando ainda mais a situação e condenando os 
trabalhadores a morte.

Contra tudo isso o povo tem se levantado em protestos cada vez 
maiores, enfrentando as “reformas” e a retirada de direitos.

Grandes manifestações tem sacudido as capitais e também o interior 
do país contra os ataques aos direitos dos trabalhadores, contra os 
cortes de verbas da educação, etc. 

O MARRETA e a Liga Operária, juntamente com outras organizações 
classistas tem participado desses protestos. 

Esse é o caminho para derrotarmos a intransigência patronal e a 
FIEMG que teima em  descumprir com os direitos dos operários da 
construção e já acumula duas data-base! Vamos construir nossa pauta 
de reivindicações e levantar nossas bandeiras de luta, ir pra cima 
da patronal e defender nossos direitos! Vamos somar nossa luta ao 
protesto dos trabalhadores no campo e cidade para derrotar e revogar 
a “reforma trabalhista” e a “reforma da Previdência”.

Vamos dar arrancada a nossa campanha salarial levantando uma 
grande luta!
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Atenção Trabalhadores do Mármore e Granito:

Todos à Assembleia para debater  
nossa pauta de reivindicações

Participe da Assembleia Geral
Dia 13 de setembro - 6ª feira - às 18:00hs

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

Atenção companheiras e companheiros, chegou a hora de definirmos 
a pauta de reivindicações da categoria e ir pra cima defender o que é 
nosso. 

Com essa lei do cão que é a “reforma trabalhista”, os empresários 
do setor, aparelhados no sindicato patronal, encabeçados pela FIEMG 
e seguindo os desmandos desse governo reacionário de Bolsonaro/
generais, querem impor a escravidão nos locais de trabalho. 

Há dois anos seguidos os trabalhadores do 3º Grupo estão sem 
CCT porque o MARRETA não aceitou e não aceitará assinar uma 
Convenção Coletiva com cortes de direitos.

A classe operária vem sofrendo ataque atrás de ataque. A primeira 
medida desse governo foi reduzir o salário mínimo, depois incrementou 
a reforma trabalhista atacando a organização dos trabalhadores e 
retirando mais direitos, acaba com as Normas Regulamentadoras do 
trabalho (NR’s) precarizando ainda mais a situação e condenando os 
trabalhadores a morte.

Contra tudo isso o povo tem se levantado em protestos cada vez 
maiores, enfrentando as “reformas” e a retirada de direitos.

Grandes manifestações tem sacudido as capitais e também o interior 
do país contra os ataques aos direitos dos trabalhadores, contra os 
cortes de verbas da educação, etc. 

O MARRETA e a Liga Operária, juntamente com outras organizações 
classistas tem participado desses protestos. 

Esse é o caminho para derrotarmos a intransigência patronal e a 
FIEMG que teima em  descumprir com os direitos dos operários da 
construção e já acumula duas data-base! Vamos construir nossa pauta 
de reivindicações e levantar nossas bandeiras de luta, ir pra cima 
da patronal e defender nossos direitos! Vamos somar nossa luta ao 
protesto dos trabalhadores no campo e cidade para derrotar e revogar 
a “reforma trabalhista” e a “reforma da Previdência”.

Vamos dar arrancada a nossa campanha salarial levantando uma 
grande luta!
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Atenção Trabalhadores das Cerâmicas e Olarias:

Todos à Assembleia para debater  
nossa pauta de reivindicações

Participe da Assembleia Geral
Dia 13 de setembro - 6ª feira - às 18:00hs

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

Atenção companheiras e companheiros, chegou a hora de definirmos 
a pauta de reivindicações da categoria e ir pra cima defender o que é 
nosso. 

Com essa lei do cão que é a “reforma trabalhista”, os empresários 
do setor, aparelhados no sindicato patronal, encabeçados pela FIEMG 
e seguindo os desmandos desse governo reacionário de Bolsonaro/
generais, querem impor a escravidão nos locais de trabalho. 

Há dois anos seguidos os trabalhadores do 3º Grupo estão sem 
CCT porque o MARRETA não aceitou e não aceitará assinar uma 
Convenção Coletiva com cortes de direitos.

A classe operária vem sofrendo ataque atrás de ataque. A primeira 
medida desse governo foi reduzir o salário mínimo, depois incrementou 
a reforma trabalhista atacando a organização dos trabalhadores e 
retirando mais direitos, acaba com as Normas Regulamentadoras do 
trabalho (NR’s) precarizando ainda mais a situação e condenando os 
trabalhadores a morte.

Contra tudo isso o povo tem se levantado em protestos cada vez 
maiores, enfrentando as “reformas” e a retirada de direitos.

Grandes manifestações tem sacudido as capitais e também o interior 
do país contra os ataques aos direitos dos trabalhadores, contra os 
cortes de verbas da educação, etc. 

O MARRETA e a Liga Operária, juntamente com outras organizações 
classistas tem participado desses protestos. 

Esse é o caminho para derrotarmos a intransigência patronal e a 
FIEMG que teima em  descumprir com os direitos dos operários da 
construção e já acumula duas data-base! Vamos construir nossa pauta 
de reivindicações e levantar nossas bandeiras de luta, ir pra cima 
da patronal e defender nossos direitos! Vamos somar nossa luta ao 
protesto dos trabalhadores no campo e cidade para derrotar e revogar 
a “reforma trabalhista” e a “reforma da Previdência”.

Vamos dar arrancada a nossa campanha salarial levantando uma 
grande luta!



Com a nova carteirinha, o (a) sócio (a) e seus de-
pendentes continuam tendo acesso ao atendimento 
médico exclusivo na sede do sindicato, convênio para 
atendimento 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, 
CONTA COM MAIS DE 8.000 PARCEIROS, DESCON-
TOS E VANTAGENS EM ESTABELECIMENTOS DE CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS, 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

9 9661-1067

No dia 3 de setembro, o pedreiro mineiro, José Pio Baía Junior, de 45 anos, 
natural de Cachoeira Alegre, distrito de Barão de Monte Alto, foi assassinado na 
Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro, pela PM do governo do assassino/
terrorista Witzel, cupincha de Bolsonaro.

José Pio estava fazendo uma laje na pensão em que trabalhava há 
aproximadamente três meses.

Os moradores da Vila Kennedy se revoltaram e bloquearam o trânsito em 
protesto contra mais esse assassinato de trabalhador pelas forças sanguinárias 
de repressão do velho Estado.

Pedreiro de MG assassinado pela polícia no RJ

No dia 5 e 6 de setembro os ônibus pararam em São Paulo!
No dia 3 de setembro, caminhoneiros revoltados com a traição de Bolsonaro 

bloquearam e protestaram em diversos trechos de rodovias na região sul do país 
com faixas escrito “Fora Bolsonaro”!

Palavra de ordem da Grande Greve dos Operários da Construção de 1979: 
“Se o salário não subir, ninguém vai construir. Nós vamos é destruir!”

Olha a GREVE GERAL aí gente!!!


