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Assembleia de prestação de contas!

Assembleia de prestação de contas
Sexta-feira, 06/05,  às 18:00h  

Na sede do Marreta: Rua Além Paraíba, nº 425, Lagoinha

O Marreta convoca todos os 
trabalhadores associados ou não, 
a participarem da Assembleia de 
prestação de contas, referente 
ao ano de 2015, no dia 06 de 
maio (sexta-feira), às 18:00h, 
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 
às 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, só é possível melhorar 
a atuação do nosso Sindicato com a contribuição 
da categoria e dos trabalhadores associados. O 
Marreta é um Sindicato que não recebe dinheiro 
de governos, empresários e nem dessas centrais 
sindicais pelegas e governistas como (CUT, Força 
Sindical, Nova Central, etc) justamente por isso, 
temos o compromisso de servir a classe e manter a 

nossa luta independente da influência dos patrões 
e dos políticos. 

Há no movimento sindical, diversos sindicatos 
que recebem fortunas de empresários, patrões 
e governo, para traírem os trabalhadores e 
venderem os direitos conquistados com muita 
luta da classe. O compromisso do Marreta é 
construir um sindicalismo classista e combativo 
e por isso mesmo é que convocamos os operários 
para opinarem e decidirem sobre o destino da 
contribuição.

Participe! Não fique de fora dessa! 

Congresso da categoria decidiu seguir no caminho classista 



Fortaleça a luta:
SINDICALIZE-SE!
A luta dos trabalhadores  deve  ser  classista, 

combativa e independente. Para isso, é necessário que 
os trabalhadores fiquem sócios do Sindicato, só assim 
teremos condições de fazer frente aos patrões e aos 

governos de turno, que exploram 
e humilham os trabalhadores.

O Marreta teve 97,5% de aprovação 
na eleição de renovação da diretoria

Os operários da construção participaram da 
votação que ocorreu dos dias 11 a 15 de abril, 
com urnas itinerantes percorrendo as obras e 
urna fixa no Sindicato e o resultado da apuração 
foi a vitória da Marreta.

O resultado foi de 97,5% dos votos apurados 
para a chapa 1, do Marreta, a diretoria renovada 
para o quadriênio de 2016 a 2020. A nova 
diretoria com o companheiro Zildo Gomes à 
frente, tomará posse no dia 14 de maio, e contará 
com companheiros provados nas batalhas de 
nossa categoria em seu dia-dia e lideranças das 
últimas greves.

Mesmo com as dificuldades impostas pelas 
empresas para dificultar o voto dos trabalhadores, 
foi superado o quórum necessário de 2/3 dos 
operários sindicalizados. A aprovação de 97,5% dos 
votantes, mostra a confiança dos operários eleitores na 
diretoria,  o que reafirma a luta pelo caminho correto, 
aumentando a nossa responsabilidade e a convicção 
na luta.

O resultado da eleição mostra o empenho no 
combate ao oportunismo e ao carreirismo e a derrota 

do golpe que um pequeno grupelho tentou dar no 
Sindicato após o falecimento do companheiro Osmir. 
Foram feitas grandes mudanças e seguimos buscando 
ampliar a participação dos trabalhadores junto ao 
Sindicato, a elevação das consciências para varrer 
do nosso meio qualquer tipo de aproveitadores e 
oportunistas.

Presidente dos Sindicatos de Trabalhadores da Construção de  São João Del Rei, Valdeci; dos Comerciários 
de BH, Clóvis;  dos Trab. da Const. de Juiz de Fora, Márcio; e de Vespasiano , Teófilo; prestigiando a apuração

A Escola Popular Orocílio Martins Gonçal-
ves oferece aulas de alfabetização e pós-alfa-
betização para os  trabalhadores, formação po-
lítica e qualificação profissional (curso de leitura 
e interpretação de projetos arquitetônicos). 

A Escola Popular Orocílio Martins 
Gonçalves é ligada ao nosso Sindicato 
MARRETA e a Liga Operária. Seu objetivo é 
elevar o nível de conscientização dos operários 
da construção civil. Avançar com o estudo da 
realidade do nosso país e do mundo, da ciência 
e da história. Nosso lema é: Difundir o Estudo, 
Trabalho e Luta do nosso povo.

Venha estudar na Escola Popular

Mensalidade R$34,00 com  
direito a dependentes.


