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7º Congresso do Marreta
Participe!

Trabalhadores lotaram auditório e participaram ativamente do 6º Congresso em 2008

O Sindicato convoca toda a categoria para
participar do 7º Congresso do Marreta, nos
próximos dias 17 e 18 de março, na escola de
Ciência da Informação da UFMG. O Congresso
é a instância maior de debates, politização e
organização dos operários da construção de
BH e região. Ele acontece de quatro em quatro
anos, antes das eleições do Sindicato. No
Congresso debateremos as metas e propostas
para o próximo mandato.
Faremos também um balanço de nossas
lutas. Teremos esse espaço como um momento
de politização, levantando temas de grande
importância para os debates, como a análise
da situação política nacional e internacional,
problemas ligados ao setor da construção no
país, lutas contra o arrocho salarial e combate
aos inúmeros acidentes na construção.
A participação de cada companheiro é muito
importante.
O Marreta é hoje uma das principais
referências da luta combativa e organizada da
classe, a nível nacional.

O Marreta é hoje uma das principais
referências de um sindicalismo independente,
sério, sem atrelamento a essa política partidária
corrupta e decadente.
O Marreta é hoje uma das principais
referências de participação das massas no
Sindicato. Com Marreta não tem conciliação e
sim luta. Participe!
No encerramento será apresentada a Chapa
Marreta que concorrerá as eleições da direção
da entidade de 2012 a 2016. Eleições que
ocorrerá no mês de abril.

Inscrições

Já estamos realizando as inscrições dos
delegados que participarão do Congresso.
Para participar basta preencher o formulário
de inscrição no verso e entregar a algum
diretor do Marreta ou na sede e sub-sedes
do Sindicato.

Trabalhador! Procure um diretor do Marreta e faça sua inscrição

Congresso dias 17 e 18 de março na UFMG

Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves também no Morro Alto
Companheiros e companheiras, além das aulas
no Barro Preto; no dia 11/02/12, aconteceu a aula
inaugural de Leitura e interpretação de projetos/
mestre de obras, no Centro Cultural na Av. Existente,
1906, Conjunto Morro Alto em Vespasiano. Com o
objetivo de aumentar os conhecimentos, qualificação
e politização dos operários na construção e avançar
na luta para conquistar melhores condições de
trabalho e contra a exploração cada dia mais violenta
em nosso país imposta a classe operária.
O curso tem duração de 1 ano e meio, as inscrições
estão abertas até o dia 25 de fevereiro.

O Curso acontece aos sábados
• de 8 às 11 horas - aula teórica
• de 12 às 15 - aula prática
A participação das mulheres no curso mostra a
garra e força da conquista desse espaço que vem
abrindo novas oportunidades de trabalho.
Mais informações:
3011.3286 - Escola Popular
8451.6035 - Milton
8394.5713 - José Antônio

Ouça o Programa

“Tribuna do
Trabalhador”

106,7

Todos os domingos
de 8 às 10 horas
na Rádio Favela FM
Ligue e participe:

3282.1045
3282.0054
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Dias 17 e 18 de março de 2012
Ficha de Inscrição
Nome:________________________________________________________________________
Profissão:_ ___________________________________________________________________
Empresa em que trabalha: _ _____________________________________________________
Endereço da empresa:__________________________________________________________
Endereço residencial:___________________________________________________________
Bairro:_ __________________________ Cidade:_____________________CEP:_ ___________
Telefone para contato:______________________Tel. Celular:_ _________________________



Horário de 8 às 18 horas - Auditório da Escola de Ciência da Informação na UFMG/BH

