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Está chegando a nossa DATA-BASE e o MARRE-
TA convoca toda a categoria para debater nossa pauta 
de reivindicações.
No ano passado todos viram como foi difícil garantir a 
manutenção de direitos e conquistar um índice de reajuste. 

Através de muita luta, avançamos na conquista de 
benefícios como o Selo de Controle na cesta-
básica, que já tem representado importante 
avanço. Com o Selo de Controle, podemos fiscalizar 
se a empresa en-trega ou não a cesta conforme a 
Convenção Coletiva e faz com que chegue alimento de 
qualidade na mesa da família dos trabalhadores. E o 
Marreta defende que a cesta deve ser entregue na 
casa do trabalhador. Essa conquista tem agitado as 
obras. Todos os trabalhadores que recebem as cestas 
com o Selo conforme a CCT estão muito satisfeitos.

Nossa luta é para manter o que já está em vigor 
em nossa CCT, arrancar o reajuste e ampliar os direi-
tos e benefícios para a categoria como o KIT 
MATER-NIDADE FINLANDÊS, que hoje já é uma 
realidade para os trabalhadores das empresas que têm o 
seguro de vida da Alfa e nós lutamos para que seja um 
direito conven-cionado para todos os trabalhadores e 
trabalhadoras da construção quando seus filhos 
nascerem: um kit com o bercinho portátil chamado 
Baby Box e mais de 30 ítens para o cuidado com o 
bebê. 

Nessa campanha, não vamos aceitar esse 
papo de reajuste do INPC. Durante a pandemia, nós 
traba-lhadores fomos para o olho do furacão. Não 
paramos nenhum dia, a construção cresceu mais de 
10% e os patrões lucraram como nunca! Basta ver 
os lança-mentos das construtoras: todos 
vendidos! E obras seguem a todo o vapor em BH e 
Região. 

A in lação está na mesa, no aluguel, no vestuário, 
remédios, transportes dos trabalhadores e exigimos 
um reajuste com ganho real, que reponha as 
perdas dessa inflação galopante.

Seguiremos firmes na luta pelo almoço e lanche 
da tarde para os trabalhadores nos canteiros de obras, 
um adiantamento na forma de vale-farmácia para 
emergências da família do trabalhador, o vale-com-
bustível para o trabalhador que tem veículo e opta por 
esse meio de transporte para ir ao trabalho, etc.

 Temos também grandes enfrentamentos pela 
frente, como a luta por barrar a MP1045/2021 (veja no 
verso do boletim), que aprofunda ainda mais os ata-
ques da “reforma” trabalhista.

Para conquistarmos nossas reivindicações, é preciso, 
mobilizar e levantar a luta em cada canteiro de obras. Os 
patrões têm que sentir o peso da categoria e por isso, não 
basta que os trabalhadores se indignem.É preciso que se 
organizem nos canteiros de obras e participem ativamente 
da luta! 

Chamamos todos para juntos, em Assembleia, 
prepararmos nossa PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 
que atenda a categoria.

Participe e chame os companheiros da sua obra!

Todos à Assembleia
12 de setembro 

domingo
às 9:00hs

Na sede do STICBH - MARRETA
Rua Além Paraíba, 425 

Lagoinha - Belo Horizonte
ZAP do MARRETA: (31) 3449-6110

Todos à Assembleia para debater 
nossa pauta de reivindicações!



A MP 1045/2021 legaliza a escravidão dos jovens 
de 18 a 29 anos, além dos trabalhadores com mais 
de 55 anos, com a dita “reabilitação”. Esses traba-
lhadores não terão vínculo empregatício firmado, em 
contrato com duração de até 3 anos: tal termo atinge 
justamente os mais necessitados, colocando-os como 
presa fácil dos exploradores. 

A MP1045/2021 ataca de forma ainda mais brutal 
direitos elementares como, salário, 13º, Férias, FGTS 
e, sem dúvida alguma, impactará no Seguro Desem-
prego, bem como nas Rescisões de Contratos. Além 
de gerar sérias perdas para o trabalhador, ainda per-
mite que as empresas contratem 25% de sua força de 
trabalho nessa modalidade.

Essa é a continuidade e aprofundamento da “refor-
ma” trabalhista que já estava em curso desde o gover-
no do megapelego Luiz Inácio Lula, que avançou re-
tirando direitos com Dilma, intensificou-se ainda mais 
com Temer e chegou aos níveis mais absurdos e cri-
minosos com o governo militar de Bolsonaro/generais.

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que 
já foi mutilada e rasgada mil vezes, é mais uma vez 
alvo. A MP cria novas barreiras para a a atuação dos 
Auditores Fiscais do Trabalho e para o trabalhador ter 
acesso a já tão combalida “justiça” do Trabalho, além 
de manter tais “acordos” entre trabalhador e patrão, 

A MP1045/2021 é mais um crime contra os trabalhadores

sem o acompanhamento do Sindicato.
O MARRETA rechaça essa MP antioperária e 

convoca os trabalhadores, o movimento sindi-
cal e popular a se levantar contra esse ataque 
criminoso aos direitos dos trabalhadores. 

Trabalhador, não aceite a aplicação desas 
medidas! Mobilize-se, denuncie, acione o MAR-
RETA e vamos barrar esses ataques em cada 
local de trabalho.

Reforçamos nosso chamado para a necessi-
dade de preparar e levantar uma Greve Geral de 
Resistência Nacional para barrar e derrotar as 
políticas antipovo e vende-pátria desse gover-
no militar de Bolsonaro/generais. 

Como se associar 
ao Marreta:

Traga ao Sindicato ou 
envie pelo whatsapp: 
Carteira de Trabalho, 
Identidade e CPF, 
Comprovante de residên-
cia 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$ 48,00 no car-
nê ou R$ 43,00 pagando direto no Sindicato.
Caso opte por desconto em folha, o valor é de
R$38,70.

Informações: (31) 3449-6110 (ZAP)


