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Assembléia de prestação de contas!
Sin

dic

ato

O Marreta convoca todos os trabalhadores associados
ou não, a participarem da Assembléia de prestação
de contas, referente ao ano de 2011, no dia 4 de março, às 8h30, na sede do Sindicato. É um importante
momento onde todos os trabalhadores poderão ver
de perto como são os nossos gastos. O Marreta tem o
dever de submeter as contas do Sindicato à avaliação
de todos. Há anos o Marreta tem se fortalecido e se
estruturado para melhor atender diversas necessidades
dos trabalhadores. Investimos em atendimento médico,
farmácia, alfabetização, apoio jurídico, material de
propaganda, programa em rádio, carros de som, dentre
diversos outros gastos.
A luta combativa dos trabalhadores da construção
tem despesas, e a atuação do Sindicato só é possível

por causa da contribuição dos trabalhadores. Não
aceitamos receber dinheiro do governo, de empresários
e nem dessas centrais sindicais pelegas (CUT, Força
Sindical, Nova Central, etc) e, justamente por isso,
conseguimos manter a nossa luta independente da
influência dos patrões e dos políticos. Diversos outros
sindicatos recebem fortunas de empresários, patrões e
governo, mas em troca disso, abrem mão de defender
os direitos dos trabalhadores. Nós nos sustentamos
somente através da contribuição dos operários, e entendemos que cabe a todos os operários opinarem e
decidirem sobre o destino dessa contribuição.
A participação em peso dos trabalhadores nessa
Assembléia vai contribuir para melhor avaliarmos os
nossos gastos. Estão todos convocados. Participe!

Assembléia de Prestação
de Contas do Mar reta
Domingo, dia 4/3 - às 8:30 h

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

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



7º Congresso dos
Operários da Construção
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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

