
O ataque pernicioso da diretoria da CohabMinas, que 
tentou  tirar a representatividade dos seus trabalhadores 
do STIC-BH não deu certo. Eles alteraram o estatuto da 
empresa na calada da noite, mascarando a sua atividade, 
para tentar barrar a atuação do STIC-BH junto à categoria.

Ao longo dos últimos meses nosso Sindicato 
denunciou uma série de irregularidades administrativas 
na CohabMinas, como:
- Vendas e doações indiscriminadas de terrenos com fins 

pessoais e/ou eleitoreiros;
- Terceirizações desnecessárias e lesivas aos trabalhadores;
- Aumento das dividas trabalhistas com funcionários e 

com a corresponsabilidade;
- Descoberta da lista de demissão compulsória de 42 

companheiros remanescentes admitidos antes de 1988, 
com a desculpa de “redução da folha de pagamento”. 
A intenção da direção da Cohab, a serviços dos 
seus padrinhos políticos decadentes, era manter 66 
(aspones) dentre eles os fantasmas, que recebem altos 

salários e consomem mais de 40% da folha. 
A tentativa de impor a mudança de Sindicato era 

simplesmente para fugir da forte atuação do Marreta 
que ao longo de muitos anos luta pela transparência 
e cumprimento da missão da CohabMinas: construir 
moradias para trabalhadores de baixa renda. 

Só que a diretoria da CohabMinas não contava com a 
força, representatividade e organização do Marreta que 
denunciou essa tentativa de golpe ao Ministério Público e 
acionou a Justiça do Trabalho.

Em 5 de dezembro a sentença favorável ao Marreta foi 
publicada e os trabalhadores da CohabMinas continuarão 
sendo representados pelo seu Sindicato de luta.

Mais uma vez Marreta derrotou a arrogância e a 
prepotência dos dirigentes da CohabMinas. Essa vitória 
fortalece ainda mais a nossa luta para que a Cohab 
cumpra o seu devido papel e sirva de fato às famílias 
trabalhadoras, e não a interesses individuais de diretores 
ou para fins eleitoreiros. 
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Marreta DERROTA diretoria 
arrogante da Cohab Minas

19/02/2013

Nós somos obrigados 
a engolir o Marreta!

Tomamos  
porrada  
demais!!! 

Subestimar o  
Marreta é fria!

Empregados da CohabMinas participem do seu Sindicato! 

Escórias da  
Cemig, BDMG,
  etc. - atuais 
dirigentes da 
Cohab Minas



 106,7 FM
 Rádio Favela 

Ligue e participe: 

 3282.1045 
 3282.0054

 Todos os sábados 
de 8 às 10 horas  

na Rádio Favela FM 

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 

A parte da frente do boletim é uma reedição do 
exemplar de 06/12/2012, que teve parte da distribuição 
impedida na Cidade Administrativa pela ação anti-
sindical e ditatorial da SEPLAG/Intendência. A 
SEPLAG com sua atitude dá demonstração da 
politica de implantar a LEI DA MORDAÇA, da 

Abaixo a lei da mordaça da SEPLAG/Intendência

O atual ocupante da 
presidência da COHAB, 
diretores e aspones tiveram 
o desplante de contratar, 
com dinheiro público, pela 
segunda vez e com altissímo 
custo, um escritório de 
advocacia para patrocinar 
uma aventura jurídica visando 
arbitrariamente tirar do STIC-
MARRETA a representação 
sindical dos trabalhadores 

COHAB contrata advogado terceirizado a peso  
de ouro para atacar o Marreta

prática anti-sindical contra os sindicatos combativos 
e o cerceamento do esclarecimento e do repasse de 
informações para os trabalhadores. Situação similar 
ao regime fascista! Mas as perseguições não vão 
impedir a verdade de ecoar na CAMG!

riquezas e vão permanecer impunes até quando?
Essa diretoria que administra a coisa pública como 

privada, agem como donos da COHAB e fazem a 
verdadeira e odiosa perseguição aos representantes 
classistas dos empregados. O que incomoda a 
esses deletérios administradores é a postura de 
independência, combativa e classismo do STIC-
MARRETA.  O Sindicato dos trabalhadores da 
construção de BH, representa os trabalhadores da 
COHAB desde a fundação da companhia, foram feitas 
neste período várias conquistas e até a implementação 
de vários conjuntos habitacionais para trabalhadores, 
com a participação direta do Marreta.

A nova trama urdida pela cúpula deletéria da 
COHAB-Minas vai ser novamente derrotada!

da empresa. O valor do segundo contrato foi de 
R$73.394,22(setenta e três mil, trezentos e noventa e 
quatro reais e vinte e dois centavos) conforme o edital 
abaixo. Gastaram dinheiro a rodo, sem qualquer 
escrúpulo, ignorando o próprio departamento jurídico 
do quadro de funcionários da empresa (veja acima).

Segundo informações extra-oficiais, os custos 
dos dois contratos e prestação de serviços jurídicos 
terceirizados superam o valor de R$100.000,00 (cem 
mil reais) o que daria para construir cinco casas 
populares, atendendo mais de 25 pessoas. É o dinheiro 
público mais uma vez indo para o ralo e os culpados 
pela improbidade administrativa permanecendo 
impunes. Agem à luz do dia e também nos bastidores, 
nas barbas do dito “poder público”, acumulam 

R$ 73.394,22


