LIGA

o p e r á r ia

Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FTICMMG

Informativo Oficial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima, Raposos,
Ribeirão das Neves, Sabará e Sete Lagoas - Tel: (31) 3449.6100 - Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - BH - www.sticbh.org.br / twitter.com/sticbh

17/03/2012

Atividades do Marreta no
período de 2008/2012
Greves e mobilizações
O ano de 2008 iniciou com greve no Consórcio Camargo Correa e
Santa Bárbara e na campanha salarial ocorreram paralisações em várias
obras durante 4 dias – de 08 a 12 de dezembro.
Em 2009, realização de cinco dias de greve no Boulevard Shopping,
OAS e Premo. Apoio à greve dos trabalhadores do Centro Administrativo. Deflagração de Operação Tartaruga durante a Campanha Salarial.
Em 2010, intensificação da luta contra a “Escravidão na Construção”
– Luta contra os péssimos alojamentos, por alimentação nos canteiros de
obras e contra os acidentes de trabalho. Greve na Base Aérea em Lagoa
Santa, na Precon (3º grupo).
Em 2011, continuidade na deflagração de diversas greves setorizadas,
com destaque para as greves da Construtora Líder, greve da Construtora
Schahin em Lagoa Santa, Construtora Spel em Sete Lagoas, no Shopping
Vilarinho, nas obras da Penitenciária de Neves e apoio a várias greves
nas grandes obras da Copa e do PAC (Usinas Jirau e Santo Antônio –
Rondônia e Suape em Pernambuco / Maracanã / e as greves do Mineirão e da trincheira Santa Rosa).

Greve na Construtora Santa Bárbara - 2008

Greve na Construtora Líder - 2010

Greve na Construtora Schahin, em Lagoa Santa - 2011

Visitas diárias aos canteiros de obras e panfletagens
No período de 2008 à 2011 foi realizado um intenso trabalho
diário de contato com os trabalhadores, realizadas panfletagens e
mais de 1.300 reuniões dentro dos canteiros de obras. Também foi
realizado o trabalho de mapeamento de novas obras.
Também foram realizadas inúmeras reuniões na DRT exigindo
fiscalização das condições de trabalho, pagamento de horas-extras,
fornecimento de cestas básicas, etc.
Para combater trabalho escravo e as péssimas condições de
trabalho foram feitas visitas a alojamentos e realizadas diversas
denúncias na imprensa.

Subsedes do Sindicato no Barreiro e Nova Lima
Para facilitar o contato e a participação dos trabalhadores
das regiões do Barreiro, de Nova Lima e Raposos, além
de garantir proximidade dos diretores com a base, foram
instaladas subsedes do Sindicato nesses locais.
O Marreta conquistou a extensão de base para Nova
Lima e Raposos, assegurando aos trabalhadores dessas
cidades a aplicação dos mesmos direitos da Convenção
Coletiva de Trabalho.
Na eleição da direção da Associação dos Empregados
da COHAB-Minas, foi eleita a Chapa que contou com o
apoio da Marreta.
Assembléias de prestação de contas foram realizadas
anualmente.

Sub-sede Barreiro:

Rua Alcindo Vieira, 542 - Barreiro de Baixo
Tel: 3384.5552

Sub-sede Nova Lima:

Rua Travessa Piauí, 33 - Matadouro
Tel: 3542.6229

Departamento médico
O departamento médico na Sede do Sindicato atende uma média de 3 mil trabalhadores ao
mês. O Sindicato também tem convênios com várias clínicas e laboratórios (BHMater / Hospital
Vitallis / PAE Venda Nova / Policlínica Salud, dentre outros).
Os operários e seus dependentes são atendidos por médicos de várias especialidades, como:
cardiologista, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, fonoaudiólogo, ginecologista,
nefrologista, neurologista, ortopedista, pediatra, psicologo e urologista.
Os associados tem a sua disposição horários flexíveis de marcação de consultas e atendimento.

Criação da farmácia do Sindicato
A farmácia do Sindicato
inaugurada em agosto de 2009,
atende os trabalhadores com a
venda de medicamentos a preço
de fábrica.
Em
2011
iníciou
o
atendimento com preços da
Farmácia Popular. Oferece
também remédio gratuito a
todos os trabalhadores que
sofrem de hipertensão e diabetes
com apresentação da receita e
CPF.
Conta com
a presença de
um farmaceutico em tempo
integral.

Departamentos jurídico
e de homologação
O departamento jurídico realizou milhares de atendimentos e consultas individuais e ações coletivas. Já o departamento de homologações realizou intensas conferências dos acertos rescisórios e contagem de tempo para aposentadoria.
Acompanha os diretores prestando assessoria em reuniões no Ministério Público do Trabalho, DRT, Sinduscon, etc. O departamento
também presta apoio jurídico às atividades da Liga dos Camponeses
Pobres, designando para esse fim dois advogados, com acompanhamento de processos, reuniões no INCRA, e visitas as áreas camponesas. Acompanhamento e assistência do departamento jurídico aos
sindicatos da construção do interior.

Seminários e cursos
A formação sindical e política foi uma das preocupações do Marreta.
Foram realizados cursos de Formação Sindical com a diretoria de
base, de História das Lutas do Povo Brasileiro – 2011 ( 2 módulos) e
sobre as condições de trabalho e NR18 (cursos mensais, aos sábados –
6 realizados em 2011).
Participação
nos
seminários
da
Escola
Popular, em 2008, 2009 e
2010.
Em maio de 2010,
realizou-se o 8º Seminário
da Marreta para eleição
complementar de diretores.
Já em junho de 2011, foi
feito um grande Seminário
sobre “Condições e meio
ambiente de trabalho na
construção.”
Curso no Sindicato sobre Segurança no Trabalho
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Seminário sobre Segurança no Trabalho realizado na UFMG

Luta contra acidentes de trabalho
Foram feitas diversas manifestações
públicas denunciando as mortes e mutilações
ocorridas nos canteiros de obras. Os patrões
gananciosos e assassinos são culpados por
esses verdadeiros crimes premeditados que
ocorrem devido a superexploração e péssimas
condições de trabalho.
Quatro audiências públicas sobre acidentes
de trabalho foram realizadas na Assembléia
Legislativa e na Câmara dos Vereadores, sem
qualquer resultado prático para a luta dos
trabalhadores. Nestas audiências os deputados
e vereadores fazem as costumeiras promessas
de que vão adotar providências para melhorar
as condições de trabalho mas que não passam
de promessas vazias. A única forma de
melhorar as condições de trabalho é a luta dos
próprios trabalhadores.

Audiência na Câmara dos
Vereadores - 2011

Manifestação na Praça Sete contra os acidentes de trabalho - 2010

Escola Popular

Audiência na Assembléia
Legislativa de MG - 2010

Homenagem

Participação ativa do Marreta no apoio
a Escola Popular, reforma do prédio e
mobilização de alunos.

Neste período tivemos a perda de
dois companheiros de luta, em virtude
de doença.

Em média a Escola atende mais de 300
alunos por ano na alfabetização e preparação
para supletivo do 1º grau. O curso de leitura
de projetos com turmas de 100 alunos
por semestre atendeu uma média de 200
trabalhadores a cada ano.

Estes estimados companheiros
deixam saudades e uma grande
lacuna pela dedicação que sempre
demonstraram às lutas da classe.

Em 2011 ocorreu a abertura de turma do
segundo grau como oportunidade dos alunos
seguirem os estudos. Abertura de turma para
curso de informática.
Em 2012 tiveram início os cursos de
mestre de obras no Morro Alto e de pedreiro,
bombeiro e eletricista na sede da Escola
Popular no Barro Preto.
Também a Escola deu apoio a Campanha
de alfabetização no Norte de Minas.

Apoio a luta de todos os trabalhadores

Operários do Mineirão revoltados com o arrocho

Assembléias massivas dos profissionais da educação

O Marreta integrou não só as lutas dos
trabalhadores da construção de várias regiões,
como também participou ativamente do apoio
à greve dos professores de Minas Gerais,
enfermeiros, camponeses, lutas e processos
eleitorais dos rodoviários de BH, Brasília,
Vitória, etc.

Participação nas eleições dos Sindicatos
da construção que compõem a Federação, tais
como Juiz de Fora, Itabira. Apoio as greves em
João Monlevade, Itabira, São João Del Rei, Juiz
de Fora, Betim. Participação nas atividades da
diretoria da Federação dos Trabalhadores da
Construção e Mobiliário de MG. Em Abril de
2009 ocorreu a participação no Seminário da
ATIK (Confederação dos Trabalhadores da
Turquia na Europa) realizada em Frankfurt na
Alemanha.

Também prestou solidariedade à luta dos
estudantes pelo passe livre e pela melhoria das
condições da educação pública.

O Companheiro TOTONHO
(Antônio José Miguel) faleceu no dia
14/10/2011. Ele era um militante sindical há mais de 30 anos. Ingressou no
Sindicato há mais de 10 anos e trabalhava na subsede Barreiro. Participava
ativamente das lutas da entidade desde
a retomada do Sindicato. O companheiro Totonho sempre atuou em defesa das
posições classistas e combativas.

O Companheiro TIÃOZINHO
(Sebastião Lopes de Aquino Filho)
faleceu no dia 25/09/2009. Era diretor de
base e trabalhava na Construtora Castor.
Era um companheiro muito solidário e
prestativo. Participava ativamente das
reuniões e mobilizações da categoria e
ajudou no trabalho da Escola Popular e
apoio aos camponeses.
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Aliança Operária Camponesa
Entre outras atividades de apoio aos camponeses, foram feitas, em 2008, 4 viagens no Norte de
Minas para ajudar na construção de casas e nas colheitas. Participação nos Congressos das Ligas de
Camponeses Pobres em Rondônia e no Norte de Minas.
Visita aos camponeses da Usina Catende em Pernambuco, em 2009.
Participação na entrega dos lotes da Fazenda Santa Elina para os Camponeses – corte popular
em 2010.
Visita de dois companheiros do Sindicato para auxiliar na construção de casas para os camponeses
em Alagoas e Pernambuco (formulação de projetos).
Participação da festa de um ano do Corte em agosto de 2011/ Corumbiara- RO

Festa de um ano do Corte Popular da
Fazenda Santa Elina - agosto de 2011

Participação na festa de inauguração da ponte construída pelos camponeses na cidade de Prata,
no Triângulo Mineiro.
Apoio ao trabalho de apicultura desenvolvido pelos camponeses através de um projeto de
produção coletiva em Pedras de Maria da Cruz, Norte de Minas.

Socorro Popular
Apoio ao trabalho do Socorro Popular trazendo companheiros camponeses que devido a
precariedade de atendimento de saúde em suas regiões, vem buscar tratamento médico na cidade.
O Socorro Popular ajuda nas despesas com transporte, hospedagem, alimentação e acompanha
os camponeses nas consultas, exames e internações.

Inauguração da ponte construída pelos camponeses
no Triângulo Mineiro - setembro de 2011

Celebrações

1º de maio Classista e Combativo realizado todos os anos.

30/07/2009 - 30 anos da combativa Greve de 1979

28/01/2011 - 22 anos da Retomada do Sindicato pelo Marreta e 78 anos de

15/04/2010 - 10 Anos da Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves

Fundação do Sindicato (produção de cartilha rememorativa).

Programa Tribuna do Trabalhador
Realização de programas semanais aos domingos, de 8 às 10 horas da manhã, ao vivo, na Rádio Favela. O programa conta
com convidados e a participação direta dos ouvintes debatendo temas de interesse da classe trabalhadora e fazendo convocação
para assembleias, lutas e denúncias das condições gerais de vida e de trabalho do povo pobre.
Os participantes do programa também fazem uma vigorosa campanha contra a farsa eleitoral e denunciam as bandalheiras
e os abusos do governo e dos políticos corruptos.
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