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Assembléia para prestação 
de contas

O nosso Sindicato fará no dia 29 de março  a 
assembléia  de prestação de contas para que o 
nosso associado e todos os trabalhadores fiquem 
sabendo com que é gasto o dinheiro de suas 
contribuições.  

É dever constitucional do Estado fornecer 
aos trabalhadores: saúde, assistência jurídica e 
escola, porém como todos sabem, os governos não 
cumprem o seu dever, preferem utilizar o dinheiro 
público para os bancos, empresas de construção, 
montadoras  de automóveis e para corrupção.

O Marreta disponibiliza em sua sede médicos 
em diversas especialidades, farmácia com 
remédio a preço de custo para os associados, 
diversos convênios com laboratórios, clínicas 
médicas e odontológicas além de advogados em 
defesa dos trabalhadores nas causas trabalhistas 

principalmente. Também mantemos a Escola 
Popular Orocílio Martins Gonçalves, situada à Rua 
Ouro Preto, 294 - Bairro Barro Preto, tel. 3011.3286, 
com mais de 200 alunos em diversos cursos tais como: 
alfabetização, preparação para supletivos, leitura e 
interpretação de projetos de arquitetura, hidraúlico, 
elétrico, traço de concreto e formas.

O Sindicato diariamente visita aos canteiros 
de obras entregando boletins de denúncia contra 
a perda de direitos de trabalhadores e junto com a  
DRT (Delegacia Regional do Trabalho),  fiscalizam 
as irregularidades nas obras.

Tudo isso tem um custo e serão apresentados 
a todos os trabalhadores em nossa assembléia de 
prestação de contas, a ser realizada domingo,  dia 
29 de março, a partir das 8:30 horas à rua Além 
Paraíba, 425 - Lagoinha.

Assembléia de Prestação de Contas do Ano de 2008 
Dia 29 de março (domingo ) - às 8:30 horas
Marreta: Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha



Presidente do Sinduscon  está esperneando

Trabalhadores não caem em golpe de empresa 
e lutam pela aplicação da CCT

Greve de três dias põe “gata” pra correr

A empresa Conservasolo se diz da construção pesada somente para lesar 
trabalhadores, juntamente com a prefeitura de Belo Horizonte nas obras de 
construção de postos de saúde e prédios residenciais.

Vamos nos unir nessa luta contra essa máfia nas obras da prefeitura de Belo 
Horizonte e do governo do Estado com essas empresas fajutas que usam de 
artifícios para dar cano no trabalhador. As greves realizadas nas obras dessas 
empresas estão fazendo prevalecer a Convenção Coletiva da Construção Civil 
do Marreta. Olho vivo!

A construtora Enar Ltda, cujo sócio-proprietário Dr. Walter, que é 
presidente do sindicato dos patrões, não satisfeito com a condenação 
recebida da ação de indenização  por acidente do trabalho em decisão 
proferida pelo M.M. Juiz da 6 ª Vara do Trabalho de BH, em total 
desespero, apresentou recursos de quase 50 páginas alegando que a culpa 
pelo acidente é do trabalhador. A construtora Enar foi condenada a pagar 
ao trabalhador indenização de 50% do piso de oficial, mensalmente  e 
ainda uma indenização de vinte mil por danos morais. O operário 
também entrou com recurso para aumentar o valor da condenação, 
através do jurídico do Marreta.

A empreiteira Antônio Damasceno (a serviço 
da Construtora Castilho) está dando cano nos 
trabalhadores da obra da Rua Francisco Sá, 1.030 - 
Barroca. Os trabalhadores fizeram uma greve de 03 
(três) dias sob o comando do Marreta que denunciou 
os safados na DRT. Se os trabalhadores não receberem 

todos os seus direitos acordados na audiência, vão fazer 
GREVE novamente.

A Castilho é responsável por todos os  trabalhadores 
que estão em seu canteiro de obras. Os operários 
precisam abrir os olhos, pois senão irão continuar a 
trabalhar de graça.

Ouça o Programa “ A Voz da Classe Operária”
Todos os sábados  -   de 8 às 10 horas da manhã

na   Rádio Favela FM  - 106,7
Ligue e participe: 3282.1045
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