
Aumento  salarial  e  direitos  se  conquistam  com  luta

Todos à assembléia

Participem  da  Assembléia  
Quinta,   dia 27,   às 18 h 

Sede do nosso Sindicato na Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha 
Belo Horizonte - próximo a estação de metrô Lagoinha.

Aos  trabalhadores  das  empresas  de  mármore e granito

Companheiros e companheiras, 
Aproxima-se nossa data base, 

que é 1º de outubro e é nesta data 
que os patrões deste segmento 
tem que negociar os salários de 
seus empregados, como manda a 
Legislação.

Todo ano, eles mentem dizendo que 
estão no vermelho e com dificuldades, 
neste ano a desculpa é a crise. E todos 
nós sabemos que isso não é verdade, 
eles estão é nadando em dinheiro. Os 
patrões aumentam os preços de seus 
produtos na hora em que querem. 
Mas na hora do reajuste salarial dos 
trabalhadores, os patrões fazem de 
tudo para desrespeitar os nossos direitos.

Chegou o momento de discutirmos a nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho e ExigirMOs 
O nOssO AuMEnTO sALAriAL, já que a podre 
legislação deste governo restringe a negociação 
salarial a só uma vez por ano. 

Os empresários são beneficiados pelas 
autoridades corruptas e reajustam seus preços a 
vontade durante todos os meses do ano. 

Chegou a hora de organizar ainda mais a nossa 
luta, vamos discutir e aprovar a nossa pauta de 

Vamos  discutir  e  aprovar  a  nossa 
Pauta  de  Reivindicações  2009/2010

reivindicações. Para conquistar nossos direitos é 
só com a união da classe e nossa luta combativa.

Vamos lutar contra a escravidão e os baixos 
salários e as péssimas condições de trabalho. 
Vamos lotar o nosso sindicato e mostrar para 
os patrões a nossa revolta, nossa união e a nossa 
força!    

Vamos discutir e aprovar a nossa 
pauta de reivindicações 2009/2010.    
Participe!

LIGA
o P e R á R I A 

Informativo Oficial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de BH, Sabará, Lagoa Santa,  
Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Nova Lima, Rio Acima e Raposos - Tel: (31) 3449.6100 - Rua Além Paraíba, 425  

Lagoinha - BH - Sub-sede Barreiro: Av. Olinto Meireles, 288 - Barreiro - Tel: 3384.5552 - BH
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O que são as centrais sindicais e que papel 
estão cumprindo? A Cut, Força Sindical, Nova 
Central, Cgtb, Ctb, Ugt, etc., estão ajudando 
o governo Lula cortar os direitos dos traba-
lhadores. Lula não poderia fazer isto sem a 
colaboração das centrais que estão todas no 
seu bolso hoje. Em troca do apoio ao governo 
nos cortes dos direitos dos trabalhadores Lula 
ofereceu a elas mais de R$50 milhões por 
ano. Dinheiro do imposto sindical de um dia de 
salário arrancado de milhões de trabalhadores 
todo ano. Aprovaram o trabalho aos domingos 
para os comerciários;  pactuaram com o go-
verno medidas de arrocho no salário mínimo 
até o ano de 2023 e têm a cara de pau de 
afirmar que a miserável quantia de R$465,00 
é política de valorização. Apoiaram a Lei da 
microempresa que arrebenta com os direitos 
dos trabalhadores com a pejotização e ter-
ceirização. Apoiaram a lei que regulamenta o 
trabalho temporário no meio rural para acabar 
de massacrar os trabalhadores rurais. 

Centrais sindicais entidades montadas 
para vender os direitos trabalhadores

Estão negociando com o governo o golpe 
mortal na aposentadoria dos trabalhadores e 
para enganar vão para a rua fazer manifes-
tação dizendo que defendem os direitos dos 
trabalhadores. Além de tudo isto as centrais 
querem é mais descontos no já minguado 
salário dos trabalhadores para encher seus 
cofres e abastecer a corrupção e balcão de 
negócios que se transformou o movimento 
sindical oficial do país.

Desde a retomada do Sindicato que os 
operários da construção civil e o Marreta, vem 
construindo a linha classista combativa que 
criou a Liga Operária. Desde então muitas 
lutas foram travadas e conquistas alcançadas 
apesar da intransigência e pressão patronais, 
da ação truculenta da polícia sempre a seu 
serviço e das sabotagens de traidores e dedo-
duros no nosso meio.

Revolte-se, não dá mais para aceitar que 
estes patrões sanguessugas de empresas 
safadas vem descumprindo a CCT. E que 
está nadando de braçada à custo de nosso 

sangue e de nosso suor e que tem a cara de 
pau de dizer que não houve crescimento no 
setor mas estamos vendo que isso não é ver-
dade, por isso devemos mostrar nossa força 
e coragem porque não dá mais para ficar de 
braços cruzados esperando que o aumento 
caia de graça do céu.

Pois o que cai de graça é só a chuva para 
nos molhar, aumento de salário se conquista 
com união, luta e participação de todos.

Por isso, vamos lotar a assembléia no Sin-
dicato.

Não deixe que outros decidam por você!

 Alerta aos trabalhadores!
Unidos somos  
mais fortes!



Aumento  salarial  e  direitos  se  conquistam  com  luta

Todos à assembléia

Participem  da  Assembléia  
Quinta,   dia 27,   às 18 h 

Sede do nosso Sindicato na Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha 
Belo Horizonte - próximo a estação de metrô Lagoinha.

Aos  trabalhadores  das  empresas  de  produto de cimento

Companheiros e companheiras, 
Aproxima-se nossa data base, 

que é 1º de outubro e é nesta data 
que os patrões deste segmento 
tem que negociar os salários de 
seus empregados, como manda a 
Legislação.

Todo ano, eles mentem dizendo que 
estão no vermelho e com dificuldades, 
neste ano a desculpa é a crise. E todos 
nós sabemos que isso não é verdade, 
eles estão é nadando em dinheiro. Os 
patrões aumentam os preços de seus 
produtos na hora em que querem. 
Mas na hora do reajuste salarial dos 
trabalhadores, os patrões fazem de 
tudo para desrespeitar os nossos direitos.

Chegou o momento de discutirmos a nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho e ExigirMOs 
O nOssO AuMEnTO sALAriAL, já que a podre 
legislação deste governo restringe a negociação 
salarial a só uma vez por ano. 

Os empresários são beneficiados pelas 
autoridades corruptas e reajustam seus preços a 
vontade durante todos os meses do ano. 

Chegou a hora de organizar ainda mais a nossa 
luta, vamos discutir e aprovar a nossa pauta de 

Vamos  discutir  e  aprovar  a  nossa 
Pauta  de  Reivindicações  2009/2010

reivindicações. Para conquistar nossos direitos é 
só com a união da classe e nossa luta combativa.

Vamos lutar contra a escravidão e os baixos 
salários e as péssimas condições de trabalho. 
Vamos lotar o nosso sindicato e mostrar para 
os patrões a nossa revolta, nossa união e a nossa 
força!    

Vamos discutir e aprovar a nossa 
pauta de reivindicações 2009/2010.    
Participe!
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Aumento  salarial  e  direitos  se  conquistam  com  luta

Todos à assembléia

Participem  da  Assembléia  
Quinta,   dia 27,   às 18 h 

Sede do nosso Sindicato na Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha 
Belo Horizonte - próximo a estação de metrô Lagoinha.

Aos  trabalhadores  das  empresas  cerâmica e olaria

Companheiros e companheiras, 
Aproxima-se nossa data base, 

que é 1º de outubro e é nesta data 
que os patrões deste segmento 
tem que negociar os salários de 
seus empregados, como manda a 
Legislação.

Todo ano, eles mentem dizendo que 
estão no vermelho e com dificuldades, 
neste ano a desculpa é a crise. E todos 
nós sabemos que isso não é verdade, 
eles estão é nadando em dinheiro. Os 
patrões aumentam os preços de seus 
produtos na hora em que querem. 
Mas na hora do reajuste salarial dos 
trabalhadores, os patrões fazem de 
tudo para desrespeitar os nossos direitos.

Chegou o momento de discutirmos a nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho e ExigirMOs 
O nOssO AuMEnTO sALAriAL, já que a podre 
legislação deste governo restringe a negociação 
salarial a só uma vez por ano. 

Os empresários são beneficiados pelas 
autoridades corruptas e reajustam seus preços a 
vontade durante todos os meses do ano. 

Chegou a hora de organizar ainda mais a nossa 
luta, vamos discutir e aprovar a nossa pauta de 

Vamos  discutir  e  aprovar  a  nossa 
Pauta  de  Reivindicações  2009/2010

reivindicações. Para conquistar nossos direitos é 
só com a união da classe e nossa luta combativa.

Vamos lutar contra a escravidão e os baixos 
salários e as péssimas condições de trabalho. 
Vamos lotar o nosso sindicato e mostrar para 
os patrões a nossa revolta, nossa união e a nossa 
força!    

Vamos discutir e aprovar a nossa 
pauta de reivindicações 2009/2010.    
Participe!
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Aumento  salarial  e  direitos  se  conquistam  com  luta

Todos à assembléia

Participem  da  Assembléia  
Quinta,   dia 27,   às 18 h 

Sede do nosso Sindicato na Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha 
Belo Horizonte - próximo a estação de metrô Lagoinha.

Aos  trabalhadores  das  empresas  de cal e gesso

Companheiros e companheiras, 
Aproxima-se nossa data base, 

que é 1º de outubro e é nesta data 
que os patrões deste segmento 
tem que negociar os salários de 
seus empregados, como manda a 
Legislação.

Todo ano, eles mentem dizendo que 
estão no vermelho e com dificuldades, 
neste ano a desculpa é a crise. E todos 
nós sabemos que isso não é verdade, 
eles estão é nadando em dinheiro. Os 
patrões aumentam os preços de seus 
produtos na hora em que querem. 
Mas na hora do reajuste salarial dos 
trabalhadores, os patrões fazem de 
tudo para desrespeitar os nossos direitos.

Chegou o momento de discutirmos a nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho e ExigirMOs 
O nOssO AuMEnTO sALAriAL, já que a podre 
legislação deste governo restringe a negociação 
salarial a só uma vez por ano. 

Os empresários são beneficiados pelas 
autoridades corruptas e reajustam seus preços a 
vontade durante todos os meses do ano. 

Chegou a hora de organizar ainda mais a nossa 
luta, vamos discutir e aprovar a nossa pauta de 

Vamos  discutir  e  aprovar  a  nossa 
Pauta  de  Reivindicações  2009/2010

reivindicações. Para conquistar nossos direitos é 
só com a união da classe e nossa luta combativa.

Vamos lutar contra a escravidão e os baixos 
salários e as péssimas condições de trabalho. 
Vamos lotar o nosso sindicato e mostrar para 
os patrões a nossa revolta, nossa união e a nossa 
força!    

Vamos discutir e aprovar a nossa 
pauta de reivindicações 2009/2010.    
Participe!
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