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Assembleia de prestação de contas 
e previsão orçamentária!

O Marreta convoca todos os trabalhadores, 
associados ou não, a participarem da assembleia 
de prestação de contas, referente ao ano de 2012 
e a previsão orçamentária para 2014.  A assembleia 
será no dia 17 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 estruturando 
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 empre-
sários e nem dessas centrais sindicais pelegas (CUT, 
Força Sindical, etc) e, justamente por isso, consegui-
mos manter a nossa luta independente da influência 
dos patrões e dos políticos safados. Diversos outros 
sindicatos recebem fortunas de empresários, patrões 
e governo, mas em troca disso, abrem mão de defen-
der os direitos dos trabalhadores. Nós nos sustenta-
mos somente através da contribuição dos operários, 
e entendemos que cabe a todos os operários opina-
rem e decidirem sobre o destino dessa contribuição.

A participação em peso dos trabalhadores nessa 
assembleia vai contribuir para melhor avaliarmos os 
nossos gastos. Estão todos convocados. Participem!

Assembleia de Prestação 
de Contas do Marreta
Domingo, dia 17/3 - às 8:30 h 

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

Sindicato



Operários mortos pela ganância patronal
Continua o massacre de operários na construção 

em todo o Brasil. Só em Minas Gerais, neste prin-
cípio de ano já foram 9 trabalhadores assassinados 
pelas construtoras, pela absurda pressão feita pelos 
patrões para a entrega das obras, pelas condições 
degradantes de trabalho, pelo descumprimento das 
normas de segurança por parte dos patrões, etc. 

Tudo isso coloca os operários em sério risco de fi-
carem mutilados ou até mesmo perderem as vidas.

É um verdadeiro massacre! 
Na verdade isto não são acidentes, são crimes 

premeditados pelos patrões que em sua ganância 
de ganhar cada vez mais e mais, não dão importân-
cia para a vida simples de um pai de família.

As operações arrebenta cativeiro realizadas pelo 
Marreta resgataram mais de 100 trabalhadores em 
Alphaville e no Belvedere. 

Nos últimos tempos várias empresas foram fla-
gradas aliciando trabalhadores através de gatos e 
mantendo alojamentos-masmorra e explorando 
trabalhadores ou operários como escravos. As em-
presas Even e a Viver foram flagradas e denuncia-
das pelo Marreta por manterem, cada uma, mais 
de 50 operários recrutados por empreiteiros em 
várias partes do país. Estes trabalhadores estavam 
abandonados de forma covarde por estas empre-
sas quando foram resgatados pelo Marreta e fiscais 

Marreta estoura cativeiros na Even e Viver

 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” 

Even e Viver

do Ministério do Trabalho que obrigaram estas em-
presas a fazer acerto rescisório com todos estes tra-
balhadores na sede de nosso Sindicato.

Trabalhadores vítimas de incêndio devem receber indenizações
O MARRETA está acompanhando de perto as 

audiências no Ministério Público do Trabalho, 
na Procuradoria Regional do Trabalho de Minas 
Gerais e a empresa responsável pela exposição dos  
44 operários terá de pagar indenizações para 
cada um dos operários vítimas do incêndio no  
alojamento Av. Cardeal Eugênio Pacelli em 14 de 
fevereiro. 

Esse alojamento-masmorra, que era um prédio 
abandonado em péssimas condições, não tinha 
saídas suficientes e a única porta estava trancada, 
condições semelhantes às da boate Kiss, em Santa 
Catarina, onde ocorreu a tragédia que vitimou 

dezenas de pessoas poucas semanas antes.
Mesmo contra a empresa, que quer a exclusão do 

nosso Sindicato e indicar outro para representar os 
trabalhadores, a Procuradora do Trabalho atendeu 
a nossa solicitação e garantiu a presença do Marreta 
que continua denunciando as condições precárias 
do novo alojamento dos trabalhadores e exigindo 
responsabilização do empresário contratante e da 
empresa contratada.

As indenizações que esses trabalhadores devem 
receber são pelo dano moral causado aos que  
estavam confinados durante o incêndio que deixou 
44 trabalhadores intoxicados.

Para atender melhor o trabalhador o Marreta mudou de endereço a sub-sede Nova Lima  
para Rua Madre Tereza, 396 A - Centro - Tel: (31) 3542.6229


