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Assembléia de prestação de contas!

Convocamos todos os trabalhadores e associados
do Marreta a participarem da Assembléia de prestação
de contas, referente ao ano de 2009, no dia 5 de setembro, 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
recebemos 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 de influência dos
patrões. 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 05/9 - às 8:30 h

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

Eleição não, revolução sim!

Está se aproximando mais um circo eleitoral. Políticos, canalhas, latifundiários, bandidos de terno e toda
essa corja de corruptos se unem para organizar mais
uma farsa eleitoral. Inventam uma realidade e tentam
convencer o povo de que escolher um dos candidatos é um exercício de poder popular e um exemplo
de democracia. Balela. Essa eleição não muda nada
na realidade do país. É uma ciranda onde somente a
cara dos gerentes mudam, mas o atraso, o latifúndio,
o desemprego, a exploração, o desvio de verbas e a
dominação imperialista continuam intactos, como
sempre. Temos que boicotar essas eleições. Tanto faz
se vai ser Serra, Dilma, Marina ou o Zé das Couves.
Qualquer um que for eleito vai ter a única tarefa de
gerenciar a dominação imperialista, baseada na exploração semi-feudal do latifúndio, sobre as bases de um
capitalismo burocrático, responsável pela sangria de
nossas riquezas e exploração do povo!
O Marreta convoca todos os operários da construção a boicotar essas eleições. Não devemos confiar na
promessa dessa canalha. Temos que confiar em nós
mesmos e ir à luta. O Brasil precisa de uma transfor-

mação revolucionária consciente e essa transformação
só virá através da luta do povo no campo e na cidade.O
Marreta defende o caminho apontado pela Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo (FRDDP),
onde a revolução é a única saída possível para o povo
solucionar seus problemas.

Carnê de Pagamento da Mensalidade Social
Agora, o Associado do Sindicato pode pagar sua mensalidade em qualquer casa lotérica ou banco, através do
carnê de pagamento. O carnê foi recentemente lançado e será entregue aos associados na secretaria do Sindicato.
Após a data de vencimento, o pagamento só pode ser feito no Sindicato ou banco Bradesco.
O Marreta disponibiliza de convênios e serviços para que
você possa usufruir e assim tirar o maior proveito possível do seu
Sindicato.
Associe-se e tenha direito a esses benefícios:
• ATENDIMENTO MÉDICO
• ESPECIALIDADES MÉDICAS NA SEDE DO MARRETA
• FARMÁCIA COM MEDICAMENTO À PREÇO DE CUSTO
• REDE DE CONVÊNIADOS COM DESCONTOS PARA
ATENDIMENTO
• DEPARTAMENTO JURÍDICO
• SEGURO DE VIDA EM GRUPO

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

