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Assembleia aprova a pauta 2019/2020

A campanha salarial começou. MARRETA NELES!

Em Assembleia Geral realizada no último dia 13 
de setembro, os trabalhadores, aprovaram a pauta 
de reivindicação de nossa campanha salarial de 
2019/2020. 

Nossa campanha salarial se inicia em um momento 
de lutas e mobilizações de várias categorias em todo 
o país. 

Os companheiros dos Correios estão em Estado de 
Greve e se mobilizando em todo o país assim como os 
trabalhadores em educação.  Na nossa Grande Greve 
de 1979, uma das palavras de ordem dos operários 
da construção era “Se o salário não subir, ninguém vai 
construir. Nós vamos é destruir!” O MARRETA convoca 
toda a categoria para incorporarmos o espírito de nossa 
histórica greve de 1979 para enfrentarmos e barrarmos 
os ataques do governo e da patronal.

Os trabalhadores do setor de Produtos e Artefatos 
de Cimento devem se levantar contra todos esses 
ataques, já estamos há dois anos sem Convenção 
coletiva e isso aumenta o arrocho e a precarização 
do trabalho, por isso temos que fazer como todas as  
demais categorias que estão indo à luta!

A famigerada “reforma trabalhista” é a destruição 
dos direitos históricos da classe e a condenação dos 
operários a morte. Junto com a “reforma da previdência”, 
ela visa arrochar ainda mais os salários, segurança do 
trabalho (NR’s), e com a nossa aposentadoria! Querem 
destruir os sindicatos e impedir os trabalhadores a 
contribuir com sua organização para passar seus 
desmandos e crimes como um rolo compressor.

Com a aprovação de nossa pauta em assembleia, 
vamos pra cima! Defender a nossa CCT – Convenção 
Coletiva de Trabalho, nossos direitos, conquistar 
nosso aumento, arrancar o almoço e lanche da tarde 
nos locais de trabalho. 

Vamos engrossar o protesto popular pela revogação 
da “reforma trabalhista”, contra o assalto a nossa 
aposentadoria! 

Viva a luta classista e combativa! É MARRETA no 
governo reacionário Bolsonaro/generais/etc. e no 
patrão pra enfrentar a exploração!

Reunião do MARRETA com trabalhadores da Patrimar Engenharia - set/2019

EXIGIMOS:

Piso salarial 
PRODUTOS E ARTEFATOS DE CIMENTO

Aux. de Produção .……….....…… R$1.610,00
Porteiro ..............................…… R$1.710,00
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 mistura ….....… R$2.000,00
Op. de carrinho transversal ..... R$2.000,00
Caldeireiro ………............…....… R$2.000,00
Mecânico soldador …….........… R$2.000,00
Encarregado ……….............…… R$3.000,00
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Assembleia aprova a pauta 2019/2020

A campanha salarial começou. MARRETA NELES!

Em Assembleia Geral realizada no último dia 13 
de setembro, os trabalhadores, aprovaram a pauta 
de reivindicação de nossa campanha salarial de 
2019/2020. 

Nossa campanha salarial se inicia em um momento 
de lutas e mobilizações de várias categorias em todo 
o país. 

Os companheiros dos Correios estão em Estado de 
Greve e se mobilizando em todo o país assim como os 
trabalhadores em educação.  Na nossa Grande Greve 
de 1979, uma das palavras de ordem dos operários 
da construção era “Se o salário não subir, ninguém vai 
construir. Nós vamos é destruir!” O MARRETA convoca 
toda a categoria para incorporarmos o espírito de nossa 
histórica greve de 1979 para enfrentarmos e barrarmos 
os ataques do governo e da patronal.

Os trabalhadores do setor de Cal e Gesso devem se 
levantar contra todos esses ataques, já estamos há 
dois anos sem Convenção coletiva e isso aumenta o 
arrocho e a precarização do trabalho, por isso temos 
que fazer como todas as  demais categorias que estão 
indo à luta!

A famigerada “reforma trabalhista” é a destruição 
dos direitos históricos da classe e a condenação dos 
operários a morte. Junto com a “reforma da previdência”, 
ela visa arrochar ainda mais os salários, segurança do 
trabalho (NR’s), e com a nossa aposentadoria! Querem 
destruir os sindicatos e impedir os trabalhadores a 
contribuir com sua organização para passar seus 
desmandos e crimes como um rolo compressor.

Com a aprovação de nossa pauta em assembleia, 
vamos pra cima! Defender a nossa CCT – Convenção 
Coletiva de Trabalho, nossos direitos, conquistar 
nosso aumento, arrancar o almoço e lanche da tarde 
nos locais de trabalho. 

Vamos engrossar o protesto popular pela revogação 
da “reforma trabalhista”, contra o assalto a nossa 
aposentadoria! 

Viva a luta classista e combativa! É MARRETA no 
governo reacionário Bolsonaro/generais/etc. e no 
patrão pra enfrentar a exploração!

Reunião do MARRETA com trabalhadores da Patrimar Engenharia - set/2019

EXIGIMOS:

Piso salarial 
CAL E GESSO

Aux. de Produção .……….....…… R$1.610,00
Porteiro ..............................…… R$1.710,00
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 mistura ….....… 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
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Assembleia aprova a pauta 2019/2020

A campanha salarial começou. MARRETA NELES!

Em Assembleia Geral realizada no último dia 13 
de setembro, os trabalhadores, aprovaram a pauta 
de reivindicação de nossa campanha salarial de 
2019/2020. 

Nossa campanha salarial se inicia em um momento 
de lutas e mobilizações de várias categorias em todo 
o país. 

Os companheiros dos Correios estão em Estado de 
Greve e se mobilizando em todo o país assim como os 
trabalhadores em educação.  Na nossa Grande Greve 
de 1979, uma das palavras de ordem dos operários 
da construção era “Se o salário não subir, ninguém vai 
construir. Nós vamos é destruir!” O MARRETA convoca 
toda a categoria para incorporarmos o espírito de nossa 
histórica greve de 1979 para enfrentarmos e barrarmos 
os ataques do governo e da patronal.

Os trabalhadores do setor de Mármore e Granito 
devem se levantar contra todos esses ataques, já 
estamos há dois anos sem Convenção coletiva e isso 
aumenta o arrocho e a precarização do trabalho, por 
isso temos que fazer como todas as  demais categorias 
que estão indo à luta!

A famigerada “reforma trabalhista” é a destruição 
dos direitos históricos da classe e a condenação dos 
operários a morte. Junto com a “reforma da previdência”, 
ela visa arrochar ainda mais os salários, segurança do 
trabalho (NR’s), e com a nossa aposentadoria! Querem 
destruir os sindicatos e impedir os trabalhadores a 
contribuir com sua organização para passar seus 
desmandos e crimes como um rolo compressor.

Com a aprovação de nossa pauta em assembleia, 
vamos pra cima! Defender a nossa CCT – Convenção 
Coletiva de Trabalho, nossos direitos, conquistar 
nosso aumento, arrancar o almoço e lanche da tarde 
nos locais de trabalho. 

Vamos engrossar o protesto popular pela revogação 
da “reforma trabalhista”, contra o assalto a nossa 
aposentadoria! 

Viva a luta classista e combativa! É MARRETA no 
governo reacionário Bolsonaro/generais/etc. e no 
patrão pra enfrentar a exploração!

Reunião do MARRETA com trabalhadores da Patrimar Engenharia - set/2019

EXIGIMOS:

Piso salarial 
MÁRMORE E GRANITO

Aux. de Produção .……….....…… R$1.610,00
Porteiro ..............................…… R$1.710,00
Polidor ...................................... R$2.000,00
Serrador ................................... R$1.920,00
Cortador ................................... R$1.920,00
Op. de empilhadeira …........…… R$2.000,00
Op. de carregadeira …........…… R$2.000,00
Op. de máquina de corte …...… 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 mistura ….....… R$2.000,00
Op. de carrinho transversal ..... R$2.000,00
Caldeireiro ……….............…....… R$2.000,00
Acabador ………………......…....… R$2.000,00
Encarregado ………..............…… R$3.000,00



LIGA
O P E R Á R I A 

Informativo Oficial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima, Raposos,  
Ribeirão das Neves, Sabará e Sete Lagoas - Tel: (31) 3449.6100 - Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - BH - www.sticbh.org.br   /   twitter.com/sticbh      

Sub-sede:   Sete Lagoas: Rua Alarico de Freitas, nº 69 - Boa Vista - Tel: (31) 3776.7710
30.09.2019

Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FETICOM-MG

Assembleia aprova a pauta 2019/2020

A campanha salarial começou. MARRETA NELES!

Em Assembleia Geral realizada no último dia 13 
de setembro, os trabalhadores, aprovaram a pauta 
de reivindicação de nossa campanha salarial de 
2019/2020. 

Nossa campanha salarial se inicia em um momento 
de lutas e mobilizações de várias categorias em todo 
o país. 

Os companheiros dos Correios estão em Estado de 
Greve e se mobilizando em todo o país assim como os 
trabalhadores em educação.  Na nossa Grande Greve 
de 1979, uma das palavras de ordem dos operários 
da construção era “Se o salário não subir, ninguém vai 
construir. Nós vamos é destruir!” O MARRETA convoca 
toda a categoria para incorporarmos o espírito de nossa 
histórica greve de 1979 para enfrentarmos e barrarmos 
os ataques do governo e da patronal.

Os trabalhadores do setor de Cerâmica e Olaria 
devem se levantar contra todos esses ataques, já 
estamos há dois anos sem Convenção coletiva e isso 
aumenta o arrocho e a precarização do trabalho, por 
isso temos que fazer como todas as  demais categorias 
que estão indo à luta!

A famigerada “reforma trabalhista” é a destruição 
dos direitos históricos da classe e a condenação dos 
operários a morte. Junto com a “reforma da previdência”, 
ela visa arrochar ainda mais os salários, segurança do 
trabalho (NR’s), e com a nossa aposentadoria! Querem 
destruir os sindicatos e impedir os trabalhadores a 
contribuir com sua organização para passar seus 
desmandos e crimes como um rolo compressor.

Com a aprovação de nossa pauta em assembleia, 
vamos pra cima! Defender a nossa CCT – Convenção 
Coletiva de Trabalho, nossos direitos, conquistar 
nosso aumento, arrancar o almoço e lanche da tarde 
nos locais de trabalho. 

Vamos engrossar o protesto popular pela revogação 
da “reforma trabalhista”, contra o assalto a nossa 
aposentadoria! 

Viva a luta classista e combativa! É MARRETA no 
governo reacionário Bolsonaro/generais/etc. e no 
patrão pra enfrentar a exploração!

Reunião do MARRETA com trabalhadores da Patrimar Engenharia - set/2019

EXIGIMOS:

Piso salarial 
CERÂMICA E OLARIA

Aux. de Produção .……….....…… R$1.610,00
Op. de maromba …..............…… R$2.000,00
Enfornador ….......................…… R$1.720,00
Desenfornador ……....….…........ R$1.720,00
Matrizeiro ……....….…................ R$1.710,00
Queimadores ....….…................. R$1.710,00
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 mistura ........... R$2.000,00
Op. de carrinho transversal ..... R$2.000,00
Caldeireiro ………............…....… R$2.000,00
Porteiro ……...........................… R$1.610,00
Encarregado …….....…........…… R$3.000,00



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

Outras reivindicações:

9 9661-1067

- 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 empre-
gadores, deverão fornecer uma Cesta Básica de 
30kg, com produtos de qualidade conforme es-
tipulado na CCT a todos os trabalhadores que 
receberem até 5 salários mínimos;

- Seguro de Vida em Grupo: As empresas 
e ou empregadores deverão fazer  obrigatoria-

mente em favor de seus empregados, um segu-
ro de vida e invalidez permanente.

ENTRE OUTRAS...


