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Iniciou a campanha salarial de 2021:

É hora de cobrar o que é nosso!
Atenção companheiros, a nossa Pauta de 

Reivindicações foi aprovada na Assembleia 
Geral da categoria no último dia 12/09/21. Esse 
é o primeiro passo da nossa campanha salarial 
de 2021. 

O MARRETA convoca os trabalhadores e 
trabalhadoras da construção para engaja-
rem com decisão na campanha e nas ações 
do Sindicato, participando de Assembleias 
e fortalecendo a unidade em cada local de 
trabalho. 

Desde o início da pandemia da Covid-19, 
os trabalhadores da construção não pararam. 
Mesmo com a crise que abalou vários setores 
causando desemprego e fome para milhões 
de trabalhadores, os patrões da construção 
têm noticiado e comemorado o crescimento.  
Em matéria publicada no Diário do Comércio 
de 2/09/2021, os patrões do Sinduscon-MG 
exaltam um crescimento de 46,62% no setor 
em 2021, afirmando ser “o melhor resultado 
histórico”.

A construção foi decretada atividade “es-
sencial” tanto pelo governo Zema quanto pelo 
antioperário governo militar genocida de Bol-
sonaro. Nós, operários da construção, fomos 
jogados no olho do furacão, trabalhando, mui-
tas vezes em condições precárias, com um sa-
lário arrochado e sem as mínimas condições. 
Enquanto a patronal ficou em casa de “home 
office”, foram os operários da construção que 
seguraram o PIB com seu suor e com o risco 
de contaminação. Muitos trabalhadores, reco-
nheceram o nosso esforço e nos agradeceram. 
Em alguns casos, se não fosse a intervenção 
do MARRETA no combate a Covid-19, cobran-

Salário exigido:
OFICIAL (Pedreiro de Alvenaria, Carpinteiro, Armador, Almoxarife, Apontador, 
Rejuntador, Op. de Betoneira, Op. de Guincho, Elevadores  e  Marteleteiro:                    

........................................................................................... R$2.500,00

OPERADOR DE GRUAS: .............................................. R$2.700,00

OFICIAL DE ACABAMENTO (Pedreiro de acabamento, Eletricista 

Instalador, Bombeiro Hidráulico, Impermeabilizador, Gesseiro): ........ R$2.700,00

SERVENTE: ..................................................................... R$2.000,00

MESTRE DE OBRAS: .................................................... R$6.000,00

ENCARREGADO: ............................................................ R$4.000,00

do das empresas, seria uma verdadeira carni-
ficina.

Os patrões da construção civil, tentam a 
todo custo impor uma condição servil aos tra-
balhadores. O operário mal consegue manter 
sua subsistência, enquanto a patronal festeja 
os lucros. 

AGORA EXIGIMOS O QUE É NOSSO!  



Companheiros e companheiras, 
O MARRETA defende a unidade classista e comba-

tiva dos trabalhadores para combater esse sistema que 
é baseado na exploração e opressão da massa traba-
lhadora. Somos mais de 150 mil trabalhadores da cons-
trução em Belo Horizonte e Região, segundo os dados 
atuais do CAGED. Somos uma grande parcela da classe 
operária, responsável pela produção de muita riqueza e 
construímos grandes obras de luxo, enquanto muitos de 
nós nem a própria casa têm. Se unirmos na luta. A nossa 
força é enorme e imbatível.

As divisões criadas através de cargos e funções, 
nada mais são que uma forma da patronal tentar dividir a 
classe e, com isso, tentar corromper e afastar os que se 
deixam levar por bajulação e mordomias em detrimento 
da imensa maioria dos trabalhadores.

Temos feito debates com os trabalhadores da admi-
nistração, que trabalham nos escritórios, e mostrado a 
eles que, embora distantes da produção, eles fazem par-
te da categoria e sofrem com a mesma exploração, pois 
a lógica do sistema, é extrair o máximo de lucro. Durante 
a pandemia, muitos trabalhadores dos escritórios que fo-
ram colocados em regime de “home office” nos procura-
ram para denunciar o banco-de-horas, o assédio moral, 
a cobrança de metas inalcançáveis e outros ataques aos 
seus direitos. 

A patronal se aproveita dessa divisão que ela mesma 
alimenta, para tentar perpetuar o regime de “casa grande 
e a senzala”, em que os patrões e seus “mais chegados” 
desfrutam de regalias enquanto os operários são manti-
dos em regime de servidão.

O MARRETA vê a categoria como um todo, sem dis-
tinção na luta em defesa dos trabalhadores e por isso, 

Unir toda a categoria e a classe para lutar!
conclamamos: é momento de unidade e luta! Seguir o 
exemplo dos trabalhadores que estão se levantando pelo 
país, como os mineiros da Anglo Gold em Santa Bárbara 
do Oeste, os metalúrgicos da fábrica Sae Towers de Be-
tim, os trabalhadores em Telemarketing, os operários da 
MRV de Campinas, etc. E com isso, elevar a nossa luta, 
para buscar o reajuste salarial, benefícios e também a 
PLR (Participação nos Lucros e Resultados). 

Com firmeza e decisão, confiar em nossa força e 
luta!! O MARRETA reafirma, que é muito importante lutar 
por melhorias, mas não podemos nos iludir e acreditar 
em promessas de patrões, ou governos de turno, que 
nos tempos de “vacas gordas”, não repassa seus lucros, 
mas nas crises, cobram os prejuízos dos trabalhadores. 
Não se iludir e se preparar pra luta!

Exigimos:
• SALÁRIOS DIGNOS, COM A REPOSIÇÃO DO INPC, 

MAIS GANHO REAL;
• SEGURO DE VIDA DECENTE;
• CESTA BÁSICA DE QUALIDADE, COM PRODUTOS 

RECONHECIDOS NO MERCADO;
• SELO DE CONTROLE OBRIGATÓRIO, COM A EN-

TREGA DA CESTA NA CASA DO TRABALHADOR;
• KIT MATERNIDADE FINLANDÊS;
• ALIMENTAÇÃO NOS LOCAIS DE TRABALHO;
• A PROIBIÇÃO TOTAL DE QUALQUER PRÁTICA DE 

BANCO DE HORAS;
• VALE COMBUSTÍVEL PARA QUEM OPTAR POR IR 

PARA O TRABALHO DE VEÍCULO PRÓPRIO;
• VALE FARMÁCIA (ADIANTAMENTO) PARA URGÊN-

CIAS DOS TRABALHADORES E SUAS FAMÍLIAS, 
etc.

Fortaleça a luta: 
Sindicalize-se!

O governo e os patrões querem 
acabar com os Sindicatos para au-
mentarem a exploração e arranca-
rem o couro do trabalhador. Por isso é dever dos 
trabalhadores fortalecerem a entidade sindical 
que o representa.

O sócio do Sindicato e seus dependentes, além 
de contarem com a assistência médica ambula-
torial no sindicato e com advogados, contam com 
uma rede de Clínicas Médicas e Odontológicas, 
Laboratórios e uma rede de Convênios e descon-
tos.

Não perca tempo: Fique Sócio! 

Entre em contato pelo Watsapp          
3449-6110 e saiba como se associar! 


