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Vai começar a Campanha Salarial 2020/2021

Fortalecer o Sindicato para defender 
os direitos e conquistas da classe!
Atenção companheiras e companheiros 

trabalhadores do setor de CERÂMICA E 
OLARIA,

Vamos iniciar nossa mobilização da 
Campanha Salarial do terceiro grupo 
agitando os locais de trabalho e levantando 
as reivindicações da categoria.

Declarado “essencial” pelos governos federal e 
estadual, o setor da construção está a todo vapor.  

Enquanto milhares de trabalhadores sofrem com 
o desemprego e arrocho durante a pandemia, a 
construção civil está recebendo créditos milionários 
e as fábricas seguem abastecendo as obras. A 
demanda é tão grande que está faltando tijolo no 
mercado. 

O setor de cerâmica e olaria é o que apresenta as 
piores condições de trabalho e tem as piores CCT’s 
devido a ganância dos patrões que se recusam até 
mesmo a fornecer a cesta básica. As empresas não 
fornecem EPI’s adequados e existem situações 
absurdas de trabalhadores descalços e de bermudas 
nos locais de trabalho. Somente com uma grande 
mobilização poderemos enfrentar essa situação. 

O povo está sofrendo com seguidos ataques  desse 
governo de generais: decreto de suspensão dos 
contratos de trabalho, redução salarial e imposição 
de outros cortes a milhões de trabalhadores, 

justamente quando o trabalhador mais precisa de 
auxílio.

Diante de tudo isso, o MARRETA não aceita 
a redução salarial e nem a retirada de direitos. 
Exigimos reajuste salarial e melhores condições 
de trabalho! 

Para enfrentarmos a crise, agravada pela 
COVID-19, precisamos estar unidos e mobilizados. 

Nesse ano, o tema de nossa campanha 
será “Fortalecer o Sindicato para defender 
os direitos e conquistas da classe!”. 

Chamamos todos os trabalhadores e trabalhadoras 
do 3º grupo para a Assembleia de abertura da nossa 
campanha salarial 2020/2021. Juntamos a esse 
chamado o convite a todos para que se sindicalizem 
e contribuam com a nossa organização. Junto com 
o sindicato, fortalecemos a luta para defender os 
direitos da classe e avançar para novas conquistas!

Todos à Assembleia
Dia 28 de agosto (sexta-feira) - às 18:00 

Na sede do MARRETA - Rua Além Paraíba, nº 425 



É um absurdo o que estamos acompanhando 
mundo afora desde o início da pandemia. Mais 
de 20 milhões de pessoas já foram infectadas e 
mais de 750 mil mortas. É um verdadeiro geno-
cídio! Só no Brasil são mais de 105 mil mortes  
e esses números enganam, porque grande par-
te das mortes não é notificada ou é registrada 
como “Síndrome Respiratória Grave”.

O setor da construção não parou e também  
não param de pipocar denúncias de trabalha-
dores doentes e direitos sendo descumpridos.

Companheiros e companheiras, fiquem aten-
tos e mobilizados. 

Ou os patrões cumprem os protocolos de se-
gurança, ou as fábricas vão parar!  VAMOS À 
LUTA!!!

Enfrentar a Covid-19 com 
organização e luta!

Desde 2017 o Imposto Sindical (cortado pela 
“reforma”) não é repassado e as empresas jo-
gam pesado para o trabalhador não contribuir 
com o seu Sindicato. 

Muitos companheiros têm mantido a nossa 
luta de pé com suas contribuições, mas ainda 
há os que caem no “canto da sereia” e acredi-
tam que contribuir com a luta não é necessário, o 
que é um grande erro, pois enquanto os patrões 
estão sendo beneficiados pelo governo e conti-
nuam lucrando, os trabalhadores são alvos de 
ataques sem parar. 

Companheiros, nós do MARRETA temos 
dado duro para manter os direitos da categoria 
e temos defendido a classe com todo o vigor e 
muito trabalho. 

Chamamos todos os trabalhadores para 
apoiarem e contribuirem. Sindicato forte é o que 
tem a participação dos trabalhadores se asso-
ciando em massa e contribuindo com a luta. Par-
ticipe dessa campanha!

A importância da contribui-
ção de cada trabalhador 

para fortalecer o Sindicato

SINDICALIZE-SE! 
Fortaleça sua organização!
Apoie o Sindicato e tenha 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 outros benefícios!

Para se associar traga ao Sindicato:
Carteira de Trabalho, Identidade e CPF  

Comprovante de residência atual e Foto 3x4
**Dependentes: esposa (o) ou companheira (o) e filhos meno-
res 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


