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A campanha salarial 2020/2021 está quente nos canteiros de 
obras. O MARRETA está percorrendo os locais de trabalho 
com a agitação do carro de som, cartazes e adesivos exigin-
do: AUMENTO JÁ! BENEFÍCIOS JÁ!

No dia 18 de dezembro de 2020, às 18:00, vamos fazer uma 
Assembleia Geral na sede do Sindicato MARRETA para avaliar a 
contraproposta patronal. 

Enquanto os patrões vão para a imprensa comemorar o cres-
cimento do setor e das vendas de lançamentos, os negociadores 
do sindicato patronal (Sinduscon-MG) vêm oferecer uma propos-
ta ridícula?

A Construção Civil não parou na pandemia, os patrões fi-
caram em casa e os trabalhadores seguem arriscando suas 
vidas, estão sustentando o crescimento do setor. E nas me-
sas de negociação, nada?

Os trabalhadores seguem enfrentando em seu dia a dia os 
ônibus lotados, expostos à contaminação da Covid-19, en-
quanto só aumentam preços dos alimentos, remédios, luz, 
água, aluguel e gás de cozinha. Exigimos respeito!
A nossa campanha, tem agitado os trabalhadores 
nas obras e temos colhido muitas denúncias, reali-
zado greves localizadas e cobrado das empresas que 
cumpram o que está estabelecido em nossa CCT. Se 
eles acham que vão frear a nossa luta, estão enga-
nados!
O recado está dado: SE NÃO TIVER AUMENTO, AS 
OBRAS VÃO PARAR! Também Exigimos o BETCON!

Exigimos:

AUMENTO JÁ com GANHO REAL!

Cesta básica entregue na casa do 
trabalhador e com selo de controle 
do MARRETA

BETCON: ASSISTÊNCIA DE SAÚDE, 
PLANO ODONTOLÓGICO, KIT 
MATERNIDADE modelo finlandês, 
KIT ESCOLAR, ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA e convênios de lazer para 
o trabalhador. 

Almoço nos canteiros de obras

Manutenção dos demais direitos 
convencionados

Campanha Salarial 2020/2021

Assembleia Geral
para debater contraproposta patronal

Todos à Assembleia
Dia 18 de dezembro - às 18:00 

Na sede do MARRETA - Rua Além Paraíba, nº 425 



Com o BETCON os trabalhadores 
da Construção terão benefícios 
como:

Assistência Médica/Odontológica

Atualmente, só os trabalhadores do escri-
tório têm Plano de Saúde enquanto os traba-
lhadores das obras, em meio à pandemia, só 
têm a rede pública sucateada e superlotada.

Selo de Controle da Cesta Básica

Moderno e prático. Confirma a entrega do 
benefício e avalia a satisfação do trabalhador

Assistência Jurídica

Kit Maternidade modelo Finlandês

O Kit Finlandês vem com um bercinho 
portátil, bolsa e itens essenciais para que os 
filhos do Trabalhador da Construção saiam 
da maternidade com conforto e os cuidados 
básicos que sua família precisa

Convênios para lazer do trabalha-
dor e sua família

Hoje, os patrões nos tratam como na es-
cravidão e criam um sistema de “casa gran-
de e senzala”, escolhendo a dedo os traba-
lhadores que têm alguns desses benefícios, 
principalmente as chefias do escritório, en-
quanto a esmagadora maioria dos trabalha-
dores ficam “a ver navios”. 

Com o BETCOM, finalmente os trabalha-
dores poderão quebrar esse ciclo, ter o con-
trole do cumprimento desses benefícios que 
hoje estão todos nas mãos dos patrões e ou-
tras empresas.

Poderão manifestar sua satisfação e tam-
bém se manifestar sobre a qualidade da ces-
ta básica que chega na mesa da sua família 
para que o MARRETA possa tomar providên-
cias e exigir o melhor para o trabalhador. 

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

JÁ!AUMENTO
E BETCON


