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Aos trabalhadores das empresas de Mármore e Granito

Assembleia aprovou acordo salarial
Companheiras e companheiros  das 

empresas do Mármore e Granito, foi 
aprovado o nosso Acordo Coletivo 
de Trabalho. A Campanha Salarial 
de 2016/17 teve um grande embate 
na mesa de negociação, os patrões 
ao invés de oferecerem melhorias e 
atenderem as nossas reivindicações, 
preferiram insistir em impor cortes de 
direitos, acobertados com as lesivas  
leis e decretos criados pela gerência 
Michel Temer/PMDB e a corriola de 
políticos corruptos.

O Marreta manteve firme a 
posição de não abrir mão de direitos e 
com muitas rodadas de negociações, 
chegou aos índices abaixo, que não 
atende as necessidades dos operários, mas num 
universo em que os trabalhadores estão sendo 
fragilizados pelos ataques cometidos por esses 
abutres, sanguessugas dos patrões, que bancam os 
seus adestrados políticos, para manter o arrocho 
salarial dos operários, sob a alegação de crise neste 

sistema que só explora e oprime o povo. 
Confiram os índices na tabela e exijam dos 

patrões o imediato cumprimento; caso isso não 
ocorra denuncie ao Marreta imediatamente, ligue 
3449.6100. 

Não deixe que roubem de você!

Vejam os índices de reajuste:
• 6% para as categorias de Mármore e Granito a partir de janeiro/2017 e mais 3,15% a partir de abril de 

2017 a ser pago até o dia 08/05/2017. 
• PLR: ficou em R$286,00 dividido em 2 parcelas de R$143,00; a primeira com o salário de maio e a 2ª 

com o salário de setembro.
• Seguro de vida: R$23.540,00 ao empregado por morte ou invalidez independente do local ocorrido, 

R$11.700,00 em caso de morte do cônjuge, R$5.885,00 em caso de morte dos filhos (limitado a 4 filhos),  
se houver o nascimento de um filho(a) com invalidez ou doença congênita procure o Sindicato 
para saber de seus direitos.  

• Cesta básica: os trabalhadores terão direito a uma cesta básica mensal de 25 kg. Porém a empresa que não 
fornecer a cesta in natura estará pagando 10% sobre o valor. 

• Auxílio-funeral: um piso salarial e meio do trabalhador no mês do falecimento a título de auxílio.
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Aos trabalhadores da Cerâmica e Olaria

Assembleia aprovou acordo salarial
Companheiras e companheiros  

das empresas da Cerâmica e Olaria, 
foi aprovado o nosso Acordo Coletivo 
de Trabalho. A Campanha Salarial 
de 2016/17 teve um grande embate 
na mesa de negociação, os patrões 
ao invés de oferecerem melhorias e 
atenderem as nossas reivindicações, 
preferiram insistir em impor cortes de 
direitos, acobertados com as lesivas  
leis e decretos criados pela gerência 
Michel Temer/PMDB e a corriola de 
políticos corruptos.

O Marreta manteve firme a 
posição de não abrir mão de direitos e 
com muitas rodadas de negociações, 
chegou aos índices abaixo, que não 
atende as necessidades dos operários, mas num 
universo em que os trabalhadores estão sendo 
fragilizados pelos ataques cometidos por esses 
abutres, sanguessugas dos patrões, que bancam os 
seus adestrados políticos, para manter o arrocho 
salarial dos operários, sob a alegação de crise neste 

sistema que só explora e oprime o povo. 
Confiram os índices na tabela e exijam dos 

patrões o imediato cumprimento; caso isso não 
ocorra denuncie ao Marreta imediatamente, ligue 
3449.6100. 

Não deixe que roubem de você!

Vejam os índices de reajuste:
• 7% de reajuste para as categorias de Cerâmica e Olaria, a partir de 1º janeiro de 2017, ou seja a 

diferença no pagamento de maio.
• PLR: Cerâmica ficou em R$202,00 dividido em 2 parcelas de R$101,00; 1ª até o dia 08/05/2017 

e 2ª em 15/09/2017.
• Seguro de vida: R$23.540,00 ao empregado por morte ou invalidez independente do local ocorrido, 

R$11.700,00 em caso de morte do cônjuge, R$5.885,00 em caso de morte dos filhos (limitado a 
4 filhos), se houver o nascimento de um filho(a) com invalidez ou doença congênita procure o 
Sindicato para saber de seus direitos. 

• Auxílio-funeral:  um salário do trabalhador no mês do falecimento a título de auxílio.
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Aos trabalhadores das empresas de Produtos de Cimento

Assembleia aprovou acordo salarial
Companheiras e companheiros  das 

empresas de Produtos de Cimento, 
foi aprovado o nosso Acordo Coletivo 
de Trabalho. A Campanha Salarial 
de 2016/17 teve um grande embate 
na mesa de negociação, os patrões 
ao invés de oferecerem melhorias e 
atenderem as nossas reivindicações, 
preferiram insistir em impor cortes de 
direitos, acobertados com as lesivas  
leis e decretos criados pela gerência 
Michel Temer/PMDB e a corriola de 
políticos corruptos.

O Marreta manteve firme a 
posição de não abrir mão de direitos e 
com muitas rodadas de negociações, 
chegou aos índices abaixo, que não 
atende as necessidades dos operários, mas num 
universo em que os trabalhadores estão sendo 
fragilizados pelos ataques cometidos por esses 
abutres, sanguessugas dos patrões, que bancam os 
seus adestrados políticos, para manter o arrocho 
salarial dos operários, sob a alegação de crise neste 

sistema que só explora e oprime o povo. 
Confiram os índices na tabela e exijam dos 

patrões o imediato cumprimento; caso isso não 
ocorra denuncie ao Marreta imediatamente, ligue 
3449.6100. 

Não deixe que roubem de você!

Vejam os índices de reajuste:
• 7% de reajuste para as categorias de  Produtos de Cimento, a partir de 1º janeiro de 2017, ou seja a 

diferença no pagamento de maio.
• PLR: ficou em R$404,00 dividido em 2 parcelas de R$202,00, 1ª até o dia 08/05/2017 e 2ª em 15/09/2017.
• Seguro de vida: R$23.540,00 ao empregado por morte ou invalidez independente do local ocorrido, 

R$11.700,00 em caso de morte do cônjuge, R$5.885,00 em caso de morte dos filhos (limitado a 4 filhos),  
se houver o nascimento de um filho(a) com invalidez ou doença congênita procure o Sindicato para 
saber de seus direitos. 

• Cesta básica: os trabalhadores terão direito a uma cesta básica mensal de 25 kg. Porém a empresa que não 
fornecer a cesta in natura estará pagando 10% sobre o valor. 

• Auxílio-funeral:  um salário do trabalhador no mês do falecimento a título de auxílio.



 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

GREVE GERAL parou o país no dia 28 de abril
O ato da Greve Geral em Belo Horizonte  concentrou 

milhares de trabalhadores no centro da capital, debaixo 
de forte chuva; os trabalhadores  com muita disposição 
se concentraram na Praça da Estação e Praça Sete e 
realizaram atos que contaram com vários carros de som, 
bandeiras e blocos de operários, camponeses, indígenas, 
professores, estudantes, intelectuais honestos, etc.

 O bloco classista e combativo formado pelo Marreta 
e a Liga Operária e movimentos populares agitou a 
multidão com uma dupla de operários da construção 
civil que entoaram palavras de ordens em ritmo de funk: 
“Fora Temer e toda essa quadrilha, de quatro em quatro 
anos, nos obrigam a votar, mas da farsa eleitoral eu não 
vou participar!”, e também “Fora Temer! O Povo vai te 
pegar! O Povo vai te pegar! O Povo vai te pegar!…”, 
“Um, dois, três, quatro cinco mil, ou para essa reforma, 
ou paramos o Brasil!”, “Abaixo o pacotaço, que rouba 
do povo e dar dinheiro pra ricaço!”, entre outras como 
“Eleição é farsa, não muda nada não! Organizar 
o povo pra fazer Revolução!” e “Ir ao combate sem 
temer, Ousar Lutar, Ousar Vencer!”. 

 Minas Gerais teve mais de 60 atos nesse dia de 
Greve Geral, contando com focos de resistência em 
vários pontos da cidade e do campo. Ruas, avenidas e 
rodovias foram paradas com barricadas de pneus em 
chama, mesmo a impensa venal não divulgando.

Em São Paulo 70 mil pessoas lotaram o Largo da 
Batata, contras as reacionárias “reformas” da previdência 

e trabalhista levadas a cabo pelo gerenciamento Michel 
Temer/PMDB e sua quadrilha. E fizeram uma marcha 
até a residência oficial de Temer. Policiais atacaram 
o protesto com bombas e tiros de bala de borracha. 
Cansado de arrocho e opressão, o povo não arredou pé 
das ruas e enfrentou as tropas de repressão do velho 
Estado com pedras, paus, fogos de artifício e barricadas, 
que foram erguidas por todo o Centro. 

Os ataques aos parcos direitos trabalhistas e  
previdenciários tem que ser radicalmente rechaçados. 
Nenhuma conciliação, nenhuma negociação com Temer 
ou qualquer outro membro da quadrilha instalada no 
governo imoral e ilegítimo.

Os trabalhadores devem continuar em pé de 
guerra contra os cortes de direitos!

Sindicalize-se!!! 
Fortaleça a luta classista e combativa!

O Marreta é independente de centrais 
sindicais e de partidos políticos eleitoreiros 
e defende a autonomia e a construção de um 
sindicalismo classista e combativo. 

O trabalhador, deve se associar para 
fortalecer a luta classista, além de garantir o 
acesso de vários benefícios e  especialidades 
médicas:

• Cardiologista,  Clínico Geral, Dermato-

logista, Fonoaudiologista, Ginecologis-
ta, Neurologista, Ortopedista, Pediatra,  
Psicológo, Urologista

• Laboratórios e Ótica a baixo custo
• Guia de Convênios externos
• Farmácia com preços abaixo do mercado   
• Departamento Jurídico 
O associado, paga R$36,00 e tem todos os 

benefícios e é estendido aos cônjuges e filhos 
até 18 anos e filhas até 21 anos. 

Sindicalize-se!!! 


