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Foi fechado acordo que encerrou a greve 
dos operários do Mineirão. A Assembleia dos 
operários decidiu pelo fi m da greve. Apesar de 
termos conquistado um reajuste salarial abaixo 
do que reivindicamos, foi aumento real e não 
será descontado na data base. Nossa greve 
foi vitoriosa e obrigou os patrões a assinarem 
acordo se comprometendo a nos pagar hora-extra 
100%, cartão alimentação de R$60, PLR, jantar 
até as 19 horas, Plano de Saúde, equiparação 
de condições de trabalho de todos operários e 
manutenção/ampliação dos chuveiros elétricos.

Vitória companheiros! Sabemos que ainda 
temos muito pra lutar mas foi visível o medo dos 
patrões diante da nossa organização. No fi nal do 
ano jogaremos pesado na campanha salarial.  A 
Greve é o nosso instrumento mais forte. Através da 
greve conseguimos mostrar para os patrões quem 
realmente decide. Fizeram barulho em excesso, 
disseram que era um absurdo parar as obras do 

Vitória
dos operários

Mineirão, os principais jornais do Brasil e do mundo 
estamparam nossa mobilização destacando que 
foi “A primeira greve das obras da Copa”. Pois que 
essa seja sim a primeira de muitas e que nosso 
protesto sirva de exemplo para os outros operários 
que sofrem essas explorações.

É hora de concentrarmos mais forças e man-
termos viva a nossa mobilização. Essa obra ainda 
vai ter muitas etapas e temos que fi car atentos 
com o que pode vir. Temos que denunciar todas 
as irregularidades encontradas e não aceitá-las 
de nenhuma maneira. O setor da construção está 
muito aquecido, emprego é o que não falta.

Nós do Sindicato Marreta saudamos todos 
os companheiros e mais uma vez nos colo-
camos à disposição para ajudar em tudo que for 
necessário. Estamos juntos companheiros. So-
mos uma só categoria e sofremos dos mesmos 
problemas.



Conquistas
- Reajute salarial de 4% 

(R$963,24 p/ ofi cial e R$629,20 p/ servente)
- Hora extra 100%

- Cartão alimentação R$60,00
- Jantar até às 19h para operários cuja jornada ultrapasse esse 

horário
- PLR - Pagamento da 1ª parcela até 30/08

- Plano de Saúde - Até 30/06 será apresentada 
a empresa que implantará o plano

- 6 meses de estabilidade aos operários 
que participaram da negociação

- Condições de trabalho iguais para operários de subempreiteiras
- Regularização dos chuveiros elétricos 

de acordo com a Norma Regulamentadora
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Abaixo cópia da ata da reunião


