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Todos à Assembleia de  
abertura da nossa campanha 

salarial 2011/2012
Companheiros e companheiras,
A hora é agora, vamos dar início à nossa Campanha 

Salarial 2011/2012! No dia 25 de setembro faremos 
nossa primeira Assembleia para debater e aprovar a 
nossa Pauta de Reivindicações.  A presença em massa 
dos operários é da maior importância. Exigimos 
melhores salários e condições de trabalho, fim 
dos acidentes e mutilações nos canteiros de obras, 
dentre outros. Convocamos todos os trabalhadores 
da construção para comparecerem e participarem 
desta Campanha Salarial.

Nossas importantes reivindicações só serão 
conquistadas se nos organizarmos para a luta. É 
lutando que conquistamos nossos direitos! Ano 
após ano os patrões fazem vista grossa diante 
da nossa pauta e deixam ela de lado, por isso é 
importante entendermos desde já que temos que nos 
organizar e preparar para a greve! Está mais do que 
provado que somente através de greve conseguimos 
arrancar nossos direitos. Essa Assembleia por ser 
a primeira exige a presença maciça dos operários, 
além de debater a pauta de reivindicação será o 
pontapé inicial de organização da nossa luta. Temos 
que debater desde já estratégias de mobilização, 
organização da operação tartaruga.

Todos à Assembleia para 
aprovação da pauta

Domingo, 25/9 - às 8:30h manhã 
Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha (próximo a Rodoviária)

Já dissemos várias vezes os milhões de lucros que 
as construtoras têm obtido. O setor da construção 
é hoje a menina dos olhos dos empresários e eles 
planejam seus super-lucros já contando com os 
baixos salários que pretendem nos pagar. Temos 
que repudiar essa situação, chega de tamanha 
desigualdade. 

Vamos partir para a luta!



Ouça e participe do Programa:

“Tribuna do  
Trabalhador” 

Operário cai em poço de  
elevador no Bairro Floramar
No dia 8 de setembro, quinta-feira, um operário 

caiu no poço do elevador de um prédio em 
construção, no Bairro Floramar. Orides Pinheiros 
Alves, 61 anos, caiu de uma altura de 4,5 metros 
e foi levado urgentemente para o Hospital João 
XXIII com ferimentos e fraturas por todo o corpo. 
Acidentes como esses, acontecem diariamente, 
fruto do descaso dos patrões que só pensam em 
encher seus bolsos à custa do nosso sangue. 
A construção é uma máquina de assassinar e 
mutilar trabalhadores. Só nesse ano o Marreta já 
registrou 36 mortes no setor em Minas Gerais, 
mas esse número é provavelmente muito maior, 
já que muitos acidentes acontecem na construção 
e o Sindicato não fica sabendo, porque os patrões 
tentam esconder o caso.

Obras da copa à base da super-
exploração e semi-escravidão
As obras nos estádios e estruturas que visam 

preparar as grandes cidades para receberem a Copa 
do Mundo estão sendo conduzidas com base na 
super-exploração e semi-escravidão. Os operários que 
reformam o Mineirão já fizeram duas greves nesse ano 
em luta contra baixos salários e péssimas condições 
de trabalho. Nas obras de reforma do Maracanã, no 
Rio de Janeiro, os operários entraram em greve no 
final de Agosto pelos mesmos motivos. Na Bahia, 
nas obras de reconstrução do estádio Fonte Nova, 
em Salvador, os trabalhadores estão insatisfeitos com 
problemas na alimentação e organização do trabalho 
e também ameaçaram entrar em greve na luta por 
melhores salários. 

Enquanto a televisão faz propaganda demagógica 
dizendo que os calendários de construções estão sendo 
cumpridos, na verdade o que vemos é um intenso 
clima de revolta e insatisfação.

Denuncie as irregularidades  
ao Marreta - Tel.: 3449.6100

Mais um operário é assassinado 
nos canteiros de obras

Na obra da empresa DM, Bairro Floresta, o jovem 
operário Wesley Alves Lopes, 26 anos, filho único, 
trabalhava fazendo acabamento externo no 19º andar 
de um prédio quando o andaime não suportou o peso 
e desabou. Wesley não utilizava cinto de segurança 
e nem capacete, além disso o andaime apresentava 
irregularidades na estrutura e por isso não suportou o 
próprio peso. O Corpo de Bombeiros foi até o local, 
mas já encontraram Wesley morto. Mais um descaso 
dos patrões! Até quando vamos ter que conviver com 
operários morrendo dessa forma? O patrão é o culpado 
dessa morte. Isso foi um assassinato, pois obrigar um 
operário a trabalhar sem equipamentos de segurança 
é um crime.

Todo apoio à justa  
GREVE DOS PROFESSORES

O Sindicato Marreta solidariza com a GREVE 
DOS PROFESSORES, em luta há mais de 100 
dias. O piso salarial da categoria foi aprovado em 
2008, e não está sendo cumprido pelo governo 
do Estado. A luta dos trabalhadores em educação 
tem se transformado em uma batalha em defesa da 
educação pública, gratuita e de qualidade.

A combatividade dos trabalhadores em edu-
cação é exemplo para todos aqueles que não 
se rendem as mentiras do Estado. O descaso do 
governador Anastásia por uma causa que é de 
todo o povo, só demonstra para quem serve os 
governantes. Em épocas de eleições falam que 
a educação e saúde são prioridades. Depois de 
eleitos a prioridade de fato é reprimir o povo.

 Saudamos os trabalhadores que não se rendem 
e vamos seguir o seu exemplo na nossa Campanha 
Salarial!

Viva todos os trabalhadores em luta!


