
30 de julho: 

Dia do Trabalhador 
da Construção de BH

Saudações aos operários da construção de Belo Hori-
zonte e Região. 

No momento em que ultrapassamos a revoltante marca 
de 540 mil pessoas assassinadas por esse governo militar 
genocida de Bolsonaro/generais, que se apoia na pandemia 
da Covid-19 para tentar justifi car a matança do povo, a luta 
no campo se radicaliza  e, nas cidades, milhões de pessoas 
tomam as ruas em protestos. 

Em meio a crise geral do capitalismo agravada pela pan-
demia, os direitos dos trabalhadores são duramente ata-
cados para que os de cima sigam explorando e lucrando. 
Aumentam impostos, gás de cozinha, água, luz, alimentos, 
combustível, remédios, aluguel, etc. 

Políticos  tradicionais da “oposição”, ou de direita fazem 
uma gritaria na CPI da Covid, enquanto a extrema-direita 
de Bolsonaro se esforça para avançar no golpe militar pre-
ventivo para tentar deter o inevitável levantamento de nosso 
povo. 

Nós, da construção civil, fomos jogados no olho do fura-
cão sob o decreto de setor “essencial”. Não paramos um dia 
sequer nesse período. Quando outros setores amargaram 
perdas, os gananciosos patrões da construção comemora-
ram altos lucros e o aquecimento do setor. 

Para romper essa situação e garantir os direitos dos 
trabalhadores só há um caminho: levantar a luta em cada 
canteiro de obras. E é isso que o Marreta tem feito, aten-
dendo as denúncias dos trabalhadores, combatendo as 
péssimas condições de trabalho e obrigando os patrões a 
cumprirem as NR`s rasgadas pelas empresas, que tentam 
voltar ao século passado; temos exigido a cesta básica com 

selo de controle conforme determina a CCT, junto à outras 
entidades classistas, levantado a campanha “vacina para o 
povo já!”

Há 42 anos, a classe operária se levantou em jornadas 
de lutas combativas em pleno regime militar-fascista, con-
quistou importantes vitórias, sobretudo forjou uma direção 
classista que conduziu os trabalhadores da construção para 
a retomada do Sindicato. Através da Chapa Marreta, derru-
bou o pelego Pizarro da direção do sindicato seguindo fi rme 
no caminho classista e combativo, combatendo os pelegos e 
oportunistas e conciliadores de classe atrelados às cúpulas 
das centrais sindicais.

A nossa histórica Greve da Construção de Belo Horizon-
te em 1979, mostrou a nossa força e mirando este glorioso 
exemplo, o MARRETA faz um chamado à todos os operários 
da construção e demais trabalhadores, à somarem forças e 
preparar uma GREVE GERAL DE RESISTÊNCIA NACIO-
NAL, por tempo indeterminado. Levantar a luta nas obras, 
escolas, garagens, bairros,  etc., nos unir com nossos irmãos 
camponeses na luta pela terra contra o latifúndio e todo esse 
sistema de exploração que oprime o nosso povo e o empur-
ra para o desemprego, fome, miséria e morte.

Sigamos o exemplo dos lutadores da classe e honremos 
o generoso sangue do companheiro Orocílio Martins Gonçal-
ves - HERÓI DE NOSSA CLASSE da greve da Construção 
em 1979. Nos canteiros de obras, nas fábricas de insumos 
da construção, nos bairros, para isso, devemos compreen-
der ainda mais o papel, a força e o valor de nossa classe, 
que deve romper com o imobilismo e varrer com essa velha 
tática dos conciliadores, que só pensam no voto da farsa 
eleitoral.
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 30 de julho é o dia da defl agração da Grande Greve dos operários da construção de BH em 1979. Nesse 
dia, em um grande protesto, o companheiro Orocílio Martins Gonçalves (foto), tratorista, herói da 
classe,  foi assassinado pela PM. É importante que todos os trabalhadores e trabalhadoras conheçam 
sua história, se orgulhem dela e defendam seu legado. Companheiro Orocílio: Presente na luta!

Viva o Dia do Trabalhador da Construção!
Viva a luta classista e combativa!



Viva o Dia do Trabalhador da 
Construção de Belo Horizonte!

No dia 30 de julho de 1979, teve início a Grande Gre-
ve dos operários da construção de Belo Horizonte, que 
estremeceu os  alicerces do regime militar-fascista, vi-
gente desde o golpe de 1964. A partir de então, nada 
mais seria como antes. 

Meses antes, em 23 de maio, a greve deflagrada pe-
los operários da Mannesmann, liderados pelo companhei-
ro “Boné”, teve uma estrondosa vitória e arrancou 20% de 
reajuste e levantou alto a bandeira da liberdade aos pre-
sos políticos e do fim do regime militar-fascista, animando 
e servindo de exemplo às demais categorias de trabalhado-
res, fortalecendo a greve dos professores e dos motoristas 
de ônibus nesse período.

Com a deflagração da greve na construção em BH, as 
principais obras pararam e os operários se dirigiram para a 
concentração na Praça da Estação. O centro de Belo Ho-
rizonte parou, as lojas fecharam, seguidas dos bancos, o 
transporte parou e os patrões tremeram. 

Ainda no primeiro dia da greve, ocorreu um grande 
enfrentamento entre os operários e a polícia em frente 
ao antigo campo do Atlético Mineiro (onde atualmente 
é o Shopping Diamond). Os operários puseram a PM 
para correr com uma chuva de pedras e, na retirada, os 
policiais dispararam em direção da multidão assassi-
nando o companheiro Orocílio Martins Gonçalves com 
um tiro no peito. Orocílio era tratorista e trabalhava em 
uma empreiteira que prestava serviço a Mannesman. 

Esse covarde assassinato, longe de dispersar a massa 
operária, serviu como gasolina, aumentando ainda mais a 
fúria operária, transformando o centro como uma grande 
fogueira e um centro de batalhas.

A população apoiou os protestos aplaudindo das janelas 
quando a massa de operários, que tomaram as ruas agi-
tando  palavras de ordem: “QUEREMOS SALÁRIO PARA 
ACABAR COM A FOME”, “INTERVENÇÃO DA POLÍCIA 
MATA TRABALHADOR”, “NÓS CONSTRÓI, NÓS DES-

TRÓI!” e “ABAIXO A DITADURA!” e “SE 
O SALÁRIO NÃO SUBIR NINGUÉM VAI 
CONSTRUIR!”.

A greve durou 5 dias e correu como 
rastilho de pólvora e, em várias cidades 
do interior, a revolta operária tomou as 
ruas em defesa de melhores condições 
de trabalho e de salário. Em Ouro Bran-
co mais de 14 mil operários que estavam 
construindo a Açominas, pararam as prin-
cipais empresas de construção até que 
suas reivindicações fossem atendidas.

A surra que o regime militar e os pa-
trões levaram foi tamanha no primeiro dia 
de greve que eles utilizaram até mesmo 
o pelego-mor, Luiz Inácio Lula da Silva 
para tentar acabar com o movimento. Mas 
essa atitude foi em vão, pois ele chegou 
de avião na terça-feira 31/07, junto com 

outros pelegos, que criaram o PT, na assembleia defen-
deram que os operários se mantivessem dentro do antigo 
Campo do Atlético, para acalmar a massa e mantê-la sob 
o cerco da repressão. O pelego foi rechaçado pelos operá-
rios, que se revezavam nos arrastões. Nem mesmo essa 
força combinada de patrões, repressão e pelegos pôde de-
ter a luta combativa da classe, que no final da greve, no dia 
03 de agosto, apedrejou os pelegos conciliadores.

A Grande Greve de 1979 foi uma escola para as gera-
ções que surgiram a partir dessa batalha. Milhares de ope-
rários mobilizaram-se, participaram em massa das assem-
bleias, derrotaram as posições pelegas e conciliadoras, 
enxotaram aqueles que queriam vender a greve, derrota-
ram várias vezes as forças de repressão do regime militar. 

Foi o grupo MARRETA, formado pelos companhei-
ros mais combativos da classe, forjados na greve da 
Mannesmann e dirigidos pelo companheiro “Boné”, 
que depois de 9 anos, liderou a retomada do Sindicato 
pela categoria em 30 de novembro de 1988. Após 24 
anos de intervenção dos milicos, que impuseram Fran-
cisco Pizarro na presidência, os operários da constru-
ção retomaram seu Sindicato levantando e sustentan-
do até hoje o caminho classista e combativo.

O ano de 1979 foi um ano ímpar em que as massas ope-
rárias se colocaram em movimento por todo o país. Neste 
ano além do companheiro Orocílio, tombaram nos levantes 
operários os metalúrgicos Guido Leão, na FIAT de Betim, e 
Santos dias Dias, na Sylvania em São Paulo. 

Essas batalhas históricas e as lutas e as que seguiram, 
forjaram os companheiros e companheiras que seguem lu-
tando para defender e aplicar os princípios da luta classis-
ta e combativa, defendendo um sindicalismo independente 
e buscando elevar a consciência das massas, buscando 
romper com as ilusões parlamentares e apontando que: 
“A LUTA ECONÔMICA É IMPORTANTE E NECESSÁRIA, 
MAS A PRINCIPAL É A LUTA PELO PODER!”



Ato de Celebração do Dia do 
Trabalhador da construção

Dia 30 DE JULHO
às 18:00 na sede do MARRETA

Rua Além Paraíba, 425, Lagoinha

COTA NEGOCIAL
A cota negocial foi fi rmada em nosso acordo coletivo e foi 
respaldada pela Assembleia Geral da categoria em nossa 
campanha salarial. 

Os trabalhadores, em reunião nas obras têm reafi rmado sua 
decisão de contribuir para o Sindicato.

A Cota Negocial aprovada pelos trabalhadores é destinada ao 
Sindicato através do desconto de (1% do salário do servente, 
R$ 11,99). 

Essa contribuição dos trabalhadores é voltada a sustentação 
da organização dos trabalhadores.

É COM A COTA NEGOCIAL QUE O SINDICATO GARANTE A 
CESTA BÁSICA, O CAFÉ DA MANHÃ, O SEGURO DE VIDA; É 
COM A COTA NEGOCIAL QUE O SINDICATO VIVE E GARAN-
TE A CONVENÇÃO QUE NÃO ADMITE O BANCO DE HORAS; 
É COM A COTA NEGOCIAL QUE GARANTIMOS ASSISTÊN-
CIA JURÍDICA PARA OS TRABALHADORES; E A COTA NE-
GOCIAL AINDA GARANTE VÁRIOS OUTROS BENEFÍCIOS, 
como vários convênios do Sindicato.

Trabalhadora e trabalhador da construção, não permita que o 
patrão retire o seu direito de apoiar seu Sindicato e de lutar 
por seus direitos e benefícios!

Exija o seu direito de ter o seu Sindicato atuante e forte!

ATENÇÃO: Se você é trabalhadora da construção e está grávida ou é trabalhador da construção e vai ser 
pai; ou se você já tem um fi lho ou fi lha de até três meses de idade, você pode concorrer a um KIT MATERNIDADE 
FINLANDÊS**.
Esse sorteio é uma ação conjunta da Baby Kit, fornecedora exclusiva do Kit Finlandês para os trabalhadores da cons-
trução através do seguro da Alfa, e o MARRETA.
O Kit Finlandês vem com a Baby Box, que é um bercinho portátil para o sono seguro do bebê, bolsa, roupas de cama, 
roupinhas para o bebê, itens de banho e muito mais!
Serão sorteados DOIS KITS e os vencedores serão anunciados no Programa Tribuna do Trabalhador de 31 de julho de 
2021. Os Kits serão entregues no local de trabalho dos vencedores. 
Para participar envie um ZAP para o MARRETA: número 3449-6110 até o dia 30/07/2021 com as seguintes informações:

Seu nome:
Sua empresa:
Sua Obra:
**Critérios para participar: 
Estar grávida ou ter a esposa/compa-
nheira grávida ou ter um bebê de até 3 
meses de idade;  ser trabalhadora ou tra-
balhador da base do Marreta;  compro-
var a gravidez com exames recentes ou 
apresentar a certidão de nascimento do 
bebê de até 3 meses de idade, enviar o 
ZAP para o Marreta até o dia 30/07/2021 
com as informações solicitadas.

SO
R

TE
IO

!



Você sabia que para garantir que as empresas entreguem cestas-básicas de quali-
dade o MARRETA criou, em parceria com o Cesta Já!, o Selo de Controle, que avalia a 
qualidade do alimento que o trabalhador da construção leva pra sua casa? 

Por isso, trabalhador, não aceite cesta-básica sem o Selo de Controle do Cesta Já! 
Quando receber sua cesta, pergunte se ela tem o selo e se não tiver, exija! Não aceite 
café porqueira, feijão bichado e que não cozinha direito, arroz quebrado, composto de 
leite que não é leite de verdade!

Você também sabia que se a sua empresa destinar uma pequena parte do seu 
orçamento para a Cesta-básica do trabalhador ela pode ser entregue na sua casa? 

Quantas vezes você já perdeu o ônibus porque não dava pra entrar na condução 
lotada com a cesta nos ombros? Quantas vezes o ônibus passou direto do seu ponto porque viu você com a cesta nas costas?

Chega de sair da obra com a cesta pesada nas costas e encarar ônibus lotado! A cesta é um direito e tem que ser entregue na 
casa do trabalhador.

Não somos escravos nem burros de carga! A indústria da construção está lucrando como nunca na pandemia. Vamos resolver de 
vez esta parada!

Cesta-básica é com Selo de Controle 
e entregue na casa do trabalhador!

SEJA SÓCIO DO SINDICATO!
Seja Sócio do Sindicato, agora com mais facili-
dades e também com descontos:
Sócio que preferir pagar com Boleto Bancário 
R$48,00; - Sócios que pagam direto no Sindicato 
R$43,00 e agora os que escolherem o desconto 
em FOLHA DE PAGAMENTO terá 10% no valor da 
mensalidade R$38,70.
Entre em contato com o Sindicato, informe-
-se sobre como se associar e comunique sua 
intenção de se tornar sócio! 31 3449-6110

A cesta-básica é um direito conquistado com luta e a sua composição 
está muito clara na nossa CCT. Veja os itens descritos na nossa Convenção:
a) 10 Kg de arroz agulhinha T1; 
b) 10 Kg de açúcar cristal claro; 
c) 03 Kg de feijão carioca novo T1; 
d) 03 Kg de macarrão; 
e) 03 latas de óleo de soja 900 ml; 
f) 01 Kg de café; 
g) 01 lata de 350 g extrato de tomate; 
h) 04 pac. de leite em pó integral (400 gr cada);
i) 02 latas ou pac. de achocolatado em pó (400 gr); 
j) 05 pacotes de biscoito, em torno de 200 gr, cada; 
k) 03 cremes dentais de 70 gr cada; 
l) 05 sabonetes.


