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Pauta de reivindicações dos trabalhadores já foi entregue aos patrões

AUMENTO JÁ!
Nossa Campanha Salarial avança e o MARRE-

TA entregou para os patrões da FIEMG a pauta de 
reivindicações dos trabalhadores que atuam na in-
dústria de produção de insumos: Cal e Gesso, Már-
more e Granito, Produtos e Artefatos de Cimento, 
Cerâmica e Olaria.

AUMENTO JÁ! Essa é a palavra de ordem que 
unifica a Campanha Salarial 2020/2021 dos tra-
balhadores das fábricas de insumos da constru-
ção, dos companheiros operários dos canteiros 
de obras e do pessoal dos escritórios da cons-
trução.

Com a pandemia da COVID-19, a indústria da 
construção está a todo vapor. 

As construtoras comemoram crescimento acima 
de 10%. Com a demanda crescente, faltam insumos 
nas lojas e os preços dispararam: os tijolos tiveram 
inflação de até 80%, o cimento teve inflação maior 
que 30%, faltam telhas e outros itens. 

E se os patrões comemoram crescimento é por-
que nas fábricas o trabalho não parou um dia se-
quer. Os trabalhadores das fábricas, da produção, 
que encaram ônibus lotado todos os dias e enfren-
tam as piores condições de trabalho. É o suor des-
ses trabalhadores que promove, desde sempre, o 
crescimento dessas empresas.

O MARRETA defende todos os trabalhadores e 
trabalhadoras da categoria: seja ele da produção 
ou da administração. Não é justo que uns tenham 
alguns benefícios e outros não. Entendemos que os 
patrões fazem isso, para manter o sistema de “Casa 
grande e Senzala”, beneficiando os que estão mais 

próximos deles, como é o caso dos cargos de che-
fia, para que esses extraiam o máximo dos traba-
lhadores da produção que seguraram a produção 
nesse período. 

Com a pandemia, isso ficou mais claro: a chefia 
foi para o “Home Office” fazer quarentena, e colo-
cou parte da administração e toda a produção no 
olho do furacão. Veja o caso da Olaria, onde o tijolo 
teve um aumento de 80% e os trabalhadores se-
quer têm garantida uma cesta básica na CCT. 

O MARRETA defende todos os trabalhadores 
e trabalhadoras da categoria: por isso, nessa 
campanha salarial EXIGIMOS AUMENTO DE SA-
LÁRIO SEM ENROLAÇÃO! Trabalhamos muito e 
seguimos trabalhando e agora ESSENCIAL é o 
nosso aumento! 

Atenção companheiras e companheiros 
trabalhadores do setor de 
CERÂMICA E OLARIA

Exigimos:
Aumento Já! Reajuste de 15%
Cesta básica equiparada à dos operários da 
construção com selo de controle de qualida-
de do MARRETA

Almoço em todas as fábricas

PLR de no mínimo 2 salários nominais do 
trabalhador

Seguro de vida em grupo corrigido 

Kit Mamãe e Bebê

Manutenção dos demais direitos convencio-
nados



A patronal nos divide em diversas catego-
rias nas indústrias da construção, com data-
-base diferente e ao longo dos anos, os pa-
trões nos tratam de forma diferenciada, para 
tentar impedir a nossa união. Temos que rom-
per esse cerco e construir uma luta unificada 
e assim enfrentar os patrões. 

Sabemos que há realidades diferentes em 
cada setor: Mármore e Granito, Cal e Gesso, 
Produtos e Artefatos de Cimento, Cerâmica e 
Olaria, e os companheiros das obras e escri-
tórios, mas fazemos parte da mesma classe e 
devemos aumentar a nossa união e luta, não 
aceitar os ataques aos nossos direitos e exi-
gir: AUMENTO JÁ!

Chamamos toda categoria para se as-
sociar ao Sindicato e fortalecer esse ins-
trumento para que esteja a serviço da 
luta classista e combativa. Juntos com 
o sindicato, somos mais fortes para de-
fender os direitos da classe e avançar 
em nossas conquistas!

Aumentar a união e luta 
dos trabalhadores na 
Campanha Salarial

A Campanha Salarial avança com reuniões nos locais 
de trabalho e Assembleias de trabalhadores

SINDICALIZE-SE! 
Vamos seguir firmes levantando o lema 

“Fortalecer o Sindicato para defender os di-
reitos e conquistas da classe!”. 

Chamamos todos os trabalhadores e trabalhado-
ras do setor para se manterem atentos e mobiliza-
dos, informem-se sobre o andamento da campanha, 
converse com os companheiros do seu local de tra-
balho, sindicalize-se! Unidos, com o Sindicato, so-
mos mais fortes!

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


