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Companheiros e companheiras, a nossa 
Campanha Salarial está se afunilando e 
chegando à fase decisiva. 

Desde o dia 19 de setembro nós estamos 
nesta jornada, tentando melhorar os salários e 
as condições de trabalho dos operários.

Como todos sabem, o salário da construção 
em minas Gerais é um dos mais baixos do 
Brasil, e só vai melhorar através de nossa 
organização e nossa luta. 

por  isso, convocamos  todos os trabalha-
dores para nossa GranDE  aSSEmBlEia 
que será realizada neste domingo, para traçar-
mos os caminhos que devemos tomar. 

Todos a assembleia de decisão

a construção nunca esteve tão aquecida 
como agora e também nunca tivemos um 
salário tão baixo.

as negociações não estão sendo diferente dos 
anos anteriores. Os patrões só propõem reduzir 
os nossos benefícios. Esses sanguessugas 
milionários não perdem por esperar. nossa 
paciência já acabou. não adianta ameaçarem 
demitir os operários, pois ninguém está 
preocupado com isso. Emprego é o que não 
falta. O que falta mesmo é um reajuste salarial 
decente no bolso do trabalhador.

Participe! Lute! Não deixe que outros 
decidam por você!!

Operários da Líder se reúnem no primeiro dia de greve

ESTADO DE GREVE

Participe da Assembleia
Domingo, dia 28/11 - às 8:30 h 

Rua Além Paraíba, 425, Lagoinha (próximo a rodoviária) - BH



Os trabalhadores da construtora líder 
deram um grande exemplo de coragem 
e determinação, parando algumas obras 
para exigirem melhores salários, melhores 
condições de trabalho e respeito.  

Os operários se organizaram dentro do 
canteiro de obras dando um nó na direção 
da empresa que teve de engolir uma greve 
organizada e objetiva. 

a líder estava se recusando a deixar seus 
dois operários, que fazem parte da comissão 
de negociação, entrarem junto com o Sindicato 
para negociar. Depois de muita insistência 
é que os representantes da empresa foram 
obrigados a se sentarem frente a frente com 
os operários. De nada adiantou a cara de 
nojentos, pois foram obrigados a olhar nos 
olhos dos operários, que eles tanto escravizam, 
para fazer uma negociação que não agradou 
aos trabalhadores em greve.

Líder demite por medo da greve

Carnê de Pagamento da Mensalidade Social 
Agora, o Associado do Sindicato pode pagar sua mensalidade em qualquer casa lotérica ou banco, através do carnê 

de pagamento. O carnê foi recentemente lançado  e será entregue aos associados na secretaria do Sindicato. Após a 
data de vencimento, o pagamento só pode ser feito no Sindicato ou banco Bradesco.

O Marreta disponibiliza de convênios e serviços para que 
você possa usufruir e assim tirar o maior proveito possível do seu 
Sindicato. 

Associe-se e tenha direito a esses benefícios: 
•    ATENDIMENTO MÉDICO 
•    ESPECIALIDADES MÉDICAS NA SEDE DO MARRETA 
•   FARMÁCIA COM MEDICAMENTO À PREÇO DE CUSTO 
• REDE DE CONVÊNIADOS COM DESCONTOS PARA  

     ATENDIMENTO 
•  DEPARTAMENTO JURÍDICO 
•  SEGURO DE VIDA EM GRUPO

 106,7
Todos os domingos 

de 8 às 10 horas  
na Rádio Favela FM 
Ligue e participe: 

 3282.1045 
 3282.0054

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 

por medo da greve, a líder demitiu vários 
operários e até dispensou por justa causa um  
companheiro linha de frente,  que contribuiu com 
a justa greve, como forma de retaliação para 
intimidar os outros trabalhadores. O marreta 
vai acompanhar de perto e entrar na justiça 
e exigir todos os direitos dos companheiros 
prejudicados!

a líder esta ferindo o legítimo direito de 
greve dos trabalhadores (lei 7783/89) e vai 
pagar caro por isso.

Companheiro, não fique com medo, a hora 
é agora! O mercado está aquecido e vamos 
garantir nosso aumento!


