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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FETICOM-MG

Companheiras e companhei-
ros, 

A Assembleia da categoria 
realizada no dia 12 de dezembro  
aprovou o acordo da nossa 
Campanha Salarial 2014/2015 
estabelecendo os índices de 
reajuste salarial, PLR e seguro.

Comunicamos os índices acor-
dados reforçando o chamado do 
MARRETA para que, em tempos 
de crise, quem luta mais perde 
menos. Patrões e governos não 
cansam de arrochar os salários 
e atacar os direitos dos trabalha-
dores e só com resistência e luta 
nos locais de trabalho conquis-
taremos nossas reivindicações.

Aos trabalhadores das empresas de produtos de cimento

Reajuste: 7,5%
Piso: R$ 930,00
PLR: 7%
Seguro: 7%

Índices do 
acordo para os 
trabalhadores 
das empresas 
de produtos de 

cimento:



Em nossa Assembleia de 14 de dezembro, 
trabalhadores demitidos da Concreto entregaram 
aos diretores do MARRETA mais um desses avisos 
de demissão por “justa causa”. Eles denunciaram a 
perseguição aos trabalhadores que não seguem os 
desmandos dos chefes e seus capatazes e que está 
demitindo vários trabalhadores por “justa causa” para 
não pagar os direitos trabalhistas desses operários. 
Nos últimos dias, a diretoria da MARRETA detectou 
várias demissões de operários por “justa causa” em 
obra da Construtora Concreto no bairro Betânia. 

O MARRETA esteve presente nessa obra do bairro 
Betânia no dia 12 de dezembro com o carro de som 
e vários trabalhadores denunciaram perseguições e 
desmandos dos chefes dessa empresa. Convocamos 
todos os trabalhadores para se organizarem e lutarem 
contra esses exploradores carrascos de operários. 
Contra as perseguições e crimes trabalhistas da 
Concreto os trabalhadores devem se organizar e 
fazer greve! O MARRETA já denunciou estes crimes 
trabalhistas ao Ministério Público do Trabalho, e nosso 
departamento jurídico tomará outras providências. 

Esse Sinduscon-MG e seu presidente Luiz 
Fernando Pires (Mascarenhas Barbosa Roscoe S/A. 
– Construções), seu vice-presidente Walter Bernardes 
(Construtora Enar Ltda.), são escolados em querer 
enrolar os trabalhadores. Têm sido assim nos últimos 
anos. Eles fogem das negociações enviando advogados 
com propostas miseráveis, se recusam a colocar na 
convenção coletiva itens que são cumpridos por várias 
empresas em negociações feitas à parte após greves e 
protestos de operários. Assim achatam ano após ano 
nossos salários e atacam direitos conquistados em anos 
anteriores a custa de muita luta. Esse Sinduscon-MG 
é uma associação de donos de empresas quebradas 
que querem se salvar fazendo carreira em cima do 
sangue dos trabalhadores.

Sinduscon-MG é amontoado 
de empresários quebrados

Carrasco de operários, Construtora 
Concreto demite trabalhadores por 

“justa causa” para não pagar direitos

 106,7 FM
 Rádio Favela 

 Todos os sábados 
de 8 às 10 horas  

na Rádio Favela FM 

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” Todos os sábados de 8 

às 10 horas  
Whatsapp ou torpedos: 

8394.5507

Trabalhadores tocam fogo em 
proposta do Sinduscon-MG

Na Assembleia de 14 de dezembro os trabalhadores 
aprovaram por unanimidade o Estado de Greve e 
queimaram a proposta miserável do Sinduscon-MG.
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Aos trabalhadores do mármore e granito

Assembleia aprovou acordo salarial
Companheiras e companhei-

ros, 
A Assembleia da categoria 

realizada no dia 12 de dezembro   
aprovou o acordo da nossa 
Campanha Salarial 2014/2015 
estabelecendo os índices de 
reajuste salarial, PLR e seguro.

Comunicamos os índices acor-
dados reforçando o chamado do 
MARRETA para que, em tempos 
de crise, quem luta mais perde 
menos. Patrões e governos não 
cansam de arrochar os salários 
e atacar os direitos dos trabalha-
dores e só com resistência e luta 
nos locais de trabalho conquis-
taremos nossas reivindicações.

Reajuste: 7,5%
Piso: R$ 880,00
PLR: R$ 260,00
Seguro: R$ 20.000,00

Índices do 
acordo para os 
trabalhadores 

das empresas do 
mármore e granito:
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Aos trabalhadores das empresas de cal e gesso

Assembleia aprovou acordo salarial
Companheiras e companhei-

ros, 
A Assembleia da categoria 

realizada no dia 12 de dezembro   
aprovou o acordo da nossa 
Campanha Salarial 2014/2015 
estabelecendo os índices de 
reajuste salarial, PLR e seguro.

Comunicamos os índices acor-
dados reforçando o chamado do 
MARRETA para que, em tempos 
de crise, quem luta mais perde 
menos. Patrões e governos não 
cansam de arrochar os salários 
e atacar os direitos dos trabalha-
dores e só com resistência e luta 
nos locais de trabalho conquis-
taremos nossas reivindicações.

Reajuste: 7,0%
Piso: R$ 856,00

Índices do 
acordo para os 

trabalhadores das 
empresas de cal e 

gesso:
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Companheiras e companhei-
ros, 

A Assembleia da categoria 
realizada no dia 12 de dezembro   
aprovou o acordo da nossa 
Campanha Salarial 2014/2015 
estabelecendo os índices de 
reajuste salarial, PLR e seguro.

Comunicamos os índices acor-
dados reforçando o chamado do 
MARRETA para que, em tempos 
de crise, quem luta mais perde 
menos. Patrões e governos não 
cansam de arrochar os salários 
e atacar os direitos dos trabalha-
dores e só com resistência e luta 
nos locais de trabalho conquis-
taremos nossas reivindicações.

Aos trabalhadores das empresas de cerâmica e olaria

Reajuste: 7%
Piso: R$ 839,95
PLR: 7%
Seguro: 7%

Índices do 
acordo para os 
trabalhadores 
das empresas 
de produtos de 

cerâmica e olaria:


