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Denúncia
Fundep tenta esconder acidente de trabalho

De uns tempos pra cá a Fundep piorou muito 
o tratamento dado aos operários. São centenas de 
reclamações de todos os tipos feitas pelos trabalhadores. 
O Jornal Estado de Minas publicou, juntamente com 
outros meios de comunicação, várias denúncias de 
corrupção e extravio praticados por membros da 
fundação. Pensávamos que depois das denúncias a 
administração da empresa iria trabalhar com mais 
seriedade, porém tudo piorou!

A Fundep, através de seus puxa-sacos, está se 
negando a fornecer a Comunicação de Acidentes de 
Trabalho (CAT) para os trabalhadores que se acidentam 
dentro do seu canteiro de obras. Isso é um crime 
gravíssimo. No dia 12 de agosto o operário Robson teve 
um olho vazado por uma ferpa de madeira e os técnicos 
de segurança se negaram a fornecer a CAT, alegando 
que o rapaz provocou o próprio acidente para não ser 
demitido. O Marreta precisou intervir para conseguir 
a CAT, após 15 dias do acidente.

Já o operário Pedro Caetano acidentou-se no dia 13 
de agosto, machucando o braço direito, mas ele está 
sendo obrigado pela direção da empresa a continuar 
trabalhando, às escondidas, dentro do almoxarifado. 
Isso é crime e não podemos deixar isso barato. Exigimos 
o cumprimento da Lei 8.213 (que estabelece a CAT). 
O Sindicato não aceita esse absurdo e já encaminhou 
para o Ministério do Trabalho um pedido de reunião, 
que será realizado no dia 9 de setembro, às 8 horas, no 
Ministério do Trabalho e Emprego.

Assembléia de Prestação 
de Contas do Marreta
Domingo, dia 05/9 - às 8:30 h 

Rua Além Paraíba, 425, Lagoinha (próximo a rodoviária) - BH

Os diretores do nosso Sindicato visitaram 
recentemente a sala do engenheiro de segurança das 
obras e flagraram várias ocorrências de acidentes sendo 
analisadas. O que é errado. Primeiro tem que emitir a 
CAT e depois analisar.

É importante que a diretoria da Fundep se lembre de 
quando o Alair e a Silvia maltratavam os trabalhadores. 
Pois nossa revolta foi tamanha que os dois foram 
demitidos.

Todos os operários devem ficar atentos. Se acontecer 
qualquer acidente de trabalho, devem paralisar 
imediatamente a obra toda e comunicar o Marreta. Esses 
acidentes são verdadeiros crimes e seus responsáveis 
(técnicos, aprendizes de técnicos e engenheiros de 
segurança) devem ser responsabilizados.

Não vou  
dar a CAT! FUNDEP
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Conheça a Escola dos Trabalhadores 

a Escola Popular!

A Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves tem 10 anos 

de experiência na alfabetização de adultos. Além de ler e es-

crever, na Escola Popular o trabalhador aprende que a luta 

pelo direito à educação faz parte de uma luta maior por uma 

nova sociedade. As aulas são noturnas, os professores são 

comprometidos e a escola se sustenta com a contribuição 

dos  próprios alunos e de apoiadores.

A Escola Popular possui 4 turmas de alfabetização de adultos:

É a turma para 
aqueles que 
ainda não sa-
bem ler, escre-
ver nem fazer 
as operações 
matemática 
básicas.

Nessa turma as 
pessoas já leem e 
escrevem, porém 
ainda com alguma 
dificuldade. Nessa 
turma, além de 
Português e Mate-
mática, há aulas de 
Ciências, Geogra-
fia e História.

É uma turma 
intermediária, 
onde a leitura e 
a escrita estão 
um pouco mais 
avançadas. Tam-
bém há aulas de 
Português, Mate-
mática, Ciências, 
Geografia e 
História.

Essa turma é para 
aqueles que leem 
e escrevem com 
alguma facilidade 
mas que desejam 
se aperfeiçoar. 
Além disso, há 
também a pre-
paração para as 
provas do suple-
tivo do ensino 
fundamental. 
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