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É só com luta que arrancaremos melhorias!

O Sinduscon (sindicato dos patrões) esta 
enrolando e até agora não respondeu a nossa 
pauta de reivindicações aprovada pelos 
operário na última assembleia no dia 30/09.

O Marreta entregou a pauta no dia 4 de 
outubro com as reivindicações da categoria 
e a patronal sequer apresentou uma contra-
proposta. Por  isso, desde já, convocamos 
todos os trabalhadores a se preparem  para 
mais essa batalha. A patronal sanguessuga só 
respeita os trabalhadores se estivermos unidos 
e organizados. É necessário mudar todo este 
sistema de opressão e exploração!

Em nossa última campanha salarial, a 
Convenção Coletiva só foi assinado no dia  

11 de março de 2016 e nesta campanha não 
vamos admitir que fiquem enrolando.

Companheiros, a única forma de 
arrancarmos nossas reivindicações é só com 
muita luta e organização! Temos que arrancar 
os nossos direitos! Não aceitamos a ganância 
patronal que junto com o governo de turno, 
Michel Temer, investe contra os poucos 
direitos que os trabalhadores ainda tem e que 
foram arrancados com sangue e muita luta. 
Mobilização total dos trabalhadores: 
Abaixo o arrocho imposto pela patronal 
sanguessuga e a política de miséria do 
gerente Michel Temer/PMDB! 
Abaixo as reformas anti-povo!

Servente R$ 2.000,00

1/2 Oficial R$ 2.100,00

Vigia R$ 2.200,00

Oficial R$ 2.500,00

Oficial de acabamento R$ 2.700,00

Encarregado R$ 4.000,00

Mestre de obras R$ 6.000,00

• Café da manhã:  2 pães com manteiga e 2 copos de café com leite. 
• Almoço: Servido nos canteiros de obras ou tíquete refeição para 

todos os funcionários.
• Lanches da tarde: 2 pães com presunto ou mortadela com 

refrigerante e mais uma salada de fruta de 400g contendo 4 frutas 
diferentes (maçã, banana, laranja e abacaxi).

• Cesta básica: 50 kg entregue em casa  (para todos os trabalhadores 
seja da produção ou administrativo).

• Qualificação de oficial para os rejuntadores.
• Hora extra: 150%, nas horas extras as empresas fornecerão aos 

trabalhadores lanche (dois pães com presunto ou mortadela e 
refrigerante) isto nas primeiras 2 horas, ultrapassando 2 horas é 
obrigatório  fornecer o jantar.

• Trabalho aos sábados só se for hora extra de 150%.
• Uniforme: Fornecimento de 3 pares por semestre.
• Investimento de recursos no departamento médico do sindicato.

• Manutenção de todas as conquistas.

 Reivindicações para nossa Pauta de 2016/17

Seja sócio do Sindicato Marreta 
Desencadear fortes lutas  

contra a enrolação do Sinduscon



 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: 

99661-1067

Telefones:
3263-1300
3282-1045

Veja os Benefícios: 

Associe-se!

-  Especialidades médicas:
Cardiologista 
Clínico Geral  
Dermatologista 
Fonoaudiologista
Ginecologista
Neurologista 
Ortopedista
Pediatra 
Psicológo
Urologista

- Laboratórios

- Ótica a baixo custo
- Guia de Convênios  
 externos
- Farmácia com preços  
 abaixo do mercado   
- Seguro de vida
- Departamento Jurídico 

O associado paga R$34,00 
mensal e tem todos os benefícios 
estendidos aos cônjuges e filhos 
até 18 anos e filhas até 21 anos. 

Seja sócio do Sindicato Marreta 

Fortaleça a luta:   SINDICALIZE-SE ! ! !

Tel.: 3449-6100

Companheiros, o Marreta é um Sindicato 
independente e autônomo, Não somos filiados a 
nenhuma dessas centrais sindicais traidoras, por 
entender que elas estão a serviço dos partidos políticos 
eleitoreiros, conciliam com a patronal e prejudicam a 
luta dos trabalhdores. 

O Marreta é independente e classista, acreditamos 
na organização dos trabalhadores para arrancar 
conquistas e isso demanda a necessidade do aumento 

do número de sócios no Sindicato.
Cada atividade que o Sindicato desenvolve,  seja 

coletiva ou de atendimento individual do trabalhador 
requer gastos. Para continuar cada vez mais atuante 
e com força, o Sindicato necessita da participação e  
contribuição dos trabalhadores. 

Por isso, seja sócio!!! Além de fortalecer a luta da 
classe, você e sua família terão benefícios, contando 
com médicos, advogados, etc...


