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De acordo com o Estatuto do Sindicato, todos Tra-
balhadores(as) da construção estão convocados para  
tomar  conhecimento  do remanejamento da direção do 
Sindicato devido à renúncia do companheiro Davidi 
Quirino de Paula do cargo de presidente. Na Assembleia 
serão apresentados os nomes dos companheiros que as-
sumiram as funções de Presidente e Vice-Presidente e, 
conforme determina o Estatuto, serão levados à apre-
ciação da Assembleia. 

Diante da renuncia do companheiro Davidi Quirino, 
que havia assumido o cargo de presidente após o fa-
lecimento do nosso grande companheiro Osmir Venuto, 
agora, assume o cargo o companheiro Zildo Gomes Vi-
ana, que era o vice-presidente. O companheiro Zildo é 
conhecido de todos por estar na luta do Marreta desde 
a histórica retomada do Sindicato, em 30 de novembro 
de 1988 e por seu trabalho na área de prevenção de aci-
dentes e segurança coletiva do trabalho. A partir do dia 
2 de março, ele assumiu o cargo disposto a dar continui-
dade na luta classista e combativa, que é marca do nos-
so Sindicato, combatendo todo o tipo de oportunismo 
e a cruel exploração sofrida pelos trabalhadores, além 
de romper com o corporativismo e apoiar todas as lutas 
em favor das classes exploradas na cidade e no campo. 
Historicamente, o Marreta tem defendido com unhas e 
dentes os operários da construção e  desatado batalhas 
no apoio à outras classes exploradas, principalmente, 
dando apoio às lutas travadas no campo, onde os cam-
poneses enfrentam a violência do latifúndio. 

Com a renúncia do cargo de presidente do com-
panheiro Davidi e ao assumir o posto o companheiro  

Zildo, houve a necessidade da convocação de Diretor 
Suplente. Assim, assume a vice-presidência o com-
panheiro Joaquim Pereira Dias, que era o primeiro 
suplente, seguindo as deliberações estatutárias.  O 
companheiro Joaquim também é conhecido de todos, 
também é um dos primeiros companheiros do Marreta  
e sempre esteve à frente de greves e no apoio a luta 
operário-camponesa.

MOBILIZAR E UNIR A CATEGORIA  
PARA DEFENDER OS DIREITOS

Com essas mudanças que se fizeram necessárias, 
convocamos todos os trabalhadores(as) para discutir 
essa questão e fortalecer a unidade da categoria, par-
ticipando das Assembleias, da Escola Orocílio Martins 
Gonçalves e de todas mobilizações e lutas. Porquê, se 
ficarmos  isolados, seremos expostos ao massacre feito 
pelo governo e a patronal. Todos os projetos dos gov-
ernos de turnos são para favorecer a exploração sobre 
os trabalhadores e arrebentar com os direitos.

Participe da Assembleia para discussão 
sobre a direção do Sindicato

Todos à Assembleia!
Domingo, 22/03 - às 8:30 horas 
Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha (próximo a Rodoviária)

Sindicato



 106,7 FM
 Rádio Favela 

 Todos os sábados 
de 8 às 10 horas  

na Rádio Favela FM 

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” Todos os sábados  

de 8 às 10 horas  
Whatsapp ou torpedos: 

8394.5507

Preparar a greve geral
Uma onda de indignação e revolta 

percorre o país. Os operários das obras do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
marcharam pela ponte Rio-Niterói exigindo o 
pagamento de salários atrasados há três meses, 
inaugurando mais uma onda de revolta popular 
contra os “pacotaço” de arrocho e ataque aos 
direitos aplicados pela gerência Dilma/PT. No 
Paraná, milhares de servidores públicos, tendo 
à frente os trabalhadores em educação, fizeram 
combativa greve e ocupação da Assembleia 
Legislativa, obrigando a gerência Richa 
(PSDB) a recuar em seu “tratoraço” que previa 
ataques aos direitos previdenciários, plano de 
carreira e salários. 

Cresce em todo o país as lutas contra a 
política da gerente Dilma Roussef (PT, PCdoB, 
PMDB e etc.) de tirar dos pobres para dar ainda 
mais recursos para os ricos. Cresce a indignação 
contra o desemprego crescente, o arrocho salarial  e 
a alta geral de preços. Cresce a indignação contra os 
cortes feitos por Dilma/PT no seguro desemprego, 
auxilio doença, pensão por morte, contra as leis de 
escravidão, terceirização etc. O pacotaço lançado por 

Dilma atinge direto os nossos direitos e beneficia os 
banqueiros, empreiteiras e latifúndios, que mais uma 
vez seguem ilesos e com a “faca e o queijo na mão” 
para encher os cofres de dinheiro à nossa custa. 

Os trabalhadores têm a tarefa de limpar o 
caminho desse lixo eleitoreiro, atropelar as direções 
sindicais pelegas e preparar a greve geral por tempo 
indeterminado contra os “pacotaços”.

Enfrentar os ataques do governo, os aumentos de preços e as demissões

Conforme determina a 
Convençao Coletiva de Tra-
balho,  até o quinto dia útil 
do mês de fevereiro de 2015, 
juntamente com os salários 
de janeiro de 2015, as em-

presas devem quitar as diferenças salariais devidas a 
partir do mês de novembro de 2014, pagando as dif-
erenças do reajuste. O cálculo incide no salário, 13º 
salário,  verbas rescisórias, férias se for o caso e outras 
de natureza trabalhista. 

MULTA:
As empresas que não cumpriram esse prazo tem 

que pagar multa de um dia de salário do empregado, 
conforme a cláusula 61ª da Convenção.

O Marreta recebeu denúncias que as construto-
ras Tecaenge Engenharia Ltda, Sólido Construtora e 
Incorporadora Ltda., Construtora Canopus estavam 
dando o cano desses valores nos operários, e garantiu 
o pagamento.

Operários param a ponte Rio Niterói exigindo seus direitos

Você recebeu o pagamento da diferença salarial da Convenção Coletiva?


