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Basta de arrocho salarial!

A nossa campanha salarial continua se 
arrastando por causa da irresponsabilidade 
do sindicato patronal - Sinduscon-MG, que 
até hoje não fez uma proposta decente 
que possa ser avaliada pela assembléia 
da categoria. A nossa data base está 
garantida até o dia 19 de novembro, com 
possibilidade de ser prorrogada. Devemos 
continuar mobilizados e preparados para 
atender o chamado do Sindicato para a 
greve, a qualquer momento. 

Como toda a população esta sentindo nos 
bolsos, o preço dos alimentos essenciais, 

Sinduscon tá enrolando...
Tartaruga e Greve no patrão 
pra enfrentar a exploração!

como feijão, arroz, açúcar, carne e pão, não 
param de subir e nosso salário continua 
arrochado, enquanto as construtoras 
faturam bilhões e bilhões de lucros.

Não podemos ficar esperando boa 
vontade desses patrões sanguessugas e 
exploradores e do governo.  

Para arrancarmos melhoria 
salarial, alimentação nos canteiros 
de obras  devemos intensificar 
a Operação Tartaruga, encher as 
latas e preparar para a Greve. 

Companheiros,



Após uma longa batalha, de mais de cinco anos, 
finalmente o Ministério do Trabalho homologou 
a extensão de base do Sindicato Marreta para 
os municípios de Nova Lima e Raposos. A partir 
de agora as empresas são obrigadas a cumprir 
na íntegra a convenção coletiva do Marreta. 
Os municípios de Nova Lima e Raposos não 
tinham Sindicato e por isso muitas empresas 
usavam da situação para não pagarem aos 
trabalhadores o que lhes é de direito, além de 
questões relacionadas a segurança do trabalho.  
A partir de agora todas as homologações de 
rescisão contratual deverão ser feitas na Sede 
do Marreta, ou seja, quando o trabalhador for 
dispensado, o acerto não poderá ser mais na 
Federação, tem que ser na sede do Marreta.

Essa decisão é um grande avanço para a 
organização dos trabalhadores, principalmente 
para a região de Nova Lima, que tem muitas 
construções de prédios e condomínios de 
luxo, onde milhares de operários trabalham 
diariamente. A decisão foi publicada no dia 
4 de novembro desse ano, mas antes disso, 
o Marreta precisou realizar assembléias e 
reuniões, envolvendo trabalhadores da região, 
para assegurar esse direito. 

É importante que todos os operários entendam 
a importância desse salto. Porque era o anseio 
de todos os trabalhadores serem representados 
legalmente pelo Sindicato Marreta.

Com essa decisão a categoria ficou ainda 
mais forte!

Marreta garante extensão 
territorial para os municípios 

de Nova Lima e Raposos

Exija o cumprimento da  
Convenção Coletiva de Trabalho!


