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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
Proclamação da apuração pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção de São João Del Rei,
dia-dia e lideranças das últimas greves.
Valdeci; junto com os presidentes dos Sindicatos dos Comerciários de BH, Clóvis; dos Trabalhadores
Mesmo com as dificuldades impostas
da Construção de Juiz de Fora, Márcio; e o de Vespasiano e vice-presidente da Federação, Teófilo
pelas empresas para dificultar o voto dos
trabalhadores, foi superado o quórum
combate ao oportunismo e ao carreirismo e a derrota do
necessário de 2/3 dos operários sindicalizados. A
golpe que um pequeno grupelho tentou dar no Sindicato
aprovação de 97,5% dos votantes, mostra a confiança
após o falecimento do companheiro Osmir. Foram
dos operários eleitores na diretoria, o que reafirma
feitas grandes mudanças e seguimos buscando ampliar
a luta pelo caminho correto, aumentando a nossa
a participação dos trabalhadores junto ao Sindicato, a
responsabilidade e a convicção na luta.
elevação das consciências para varrer do nosso meio
qualquer tipo de aproveitadores e oportunistas.
O resultado da eleição mostra o empenho no
Composição da nova diretoria do Marreta
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CONSELHO FISCAL

CONSELHO CONSULTIVO

(EFETIVOS):
Zildo Gomes Viana
Vilson Valdez da Silva
Afonso José do Rosário
Marcos Vinicius Gonçalves Barbosa
Milton Mendes de Araújo
Antônio Ciriaco Anselmo
Flaviano Albertino Filho
Ronaldo Estevão da Silva
Maria Ilda Rodrigues Andrade
Onofre Ferreira Gomes
Manoel Soares das Chagas

(EFETIVOS):
Joaquim Pereira Dias
Sebastião Marques da Silva
Antônio de Pádua Vieira

(EFETIVOS):

(SUPLENTES):
Sebastião dos Santos
Wagner Braga Nascimento
Antônio Jorge Pereira
Antônio de Freitas
Quézia Fernanda Rodrigues Domingos
Severino Sebastião de Almeida
Manoel Monteiro da Silva
Vitor dos Santos Vieira
Manoel da Conceição Santos
Leci Martins dos Santos
Arly Inácio Prata

Carlos Barreto Costa
Vicente de Oliveira
Alvedir Camargos dos Santos
Álvaro Viana Souto
Juscelino Matos de Oliveira

(SUPLENTES):
João Gualberto da Silva
Antônio Roberto Luiz
Geraldo Cândido da Silva
CONSELHO DE DELEGADOS SINDICAIS

(EFETIVOS):

(SUPLENTES):
Paulo Antônio de Oliveira Pires
José Mário Gomes da Silva
Adão Moreira das Neves
Domingos Pereira de Souza
João Francisco da Silva

Jorge Fernandes Leite
Anderson Rocha Pigaiani
José Ambrósio Pereira
João Benvindo Gomes
Milton Rodrigues de Souza
(SUPLENTES):
Paulo Maximiano Pereira
Valdemar Rodrigues de Souza
Santos Ferreira da Silva
Levindo dos Santos da Silva
José Matosinhos dos Reis

DELEGADOS JUNTO À FEDERAÇÃO
(EFETIVO):
Zildo Gomes Viana
Afonso José do Rosário
(SUPLENTES):
Vilson Valdez da Silva
Milton Mendes de Araújo

Abaixo a politicagem, a corrupção
e a podridão da farsa eleitoral
Festival
de
cinismo!
Ladrão de dinheiro público
condenando os seus pares por
roubo de dinheiro público.
Assim foi o espetáculo de
safadezas na Câmara de
Deputados no último dia 17 de
abril. Foi mais uma exibição do
circo da farsa eleitoral. Dilma,
Temer ou qualquer outro
daqueles políticos querem é
pisar ainda mais no povo e
entregar mais o país.
Está aos olhos do povo a
falência desse farsante sistema
político montado na base de
mentiras e enganação. Os
partidos são divididos em siglas, mas compõem o mesmo
partido único. A sigla da vez em decadência é o PT e essas
siglas sucessivamente se revezam na gerência do velho
Estado genocida de grandes burgueses e latifundiários,
submissos ao imperialismo, principalmente do ianque,
Estados Unidos que impõe o saqueio das riquezas do
país mantendo-nos como sua semicolônia.
O país atravessa uma crise moral, política, econômica
e institucional. Vemos pelos monopólios de comunicação
um verdadeiro teatro, onde estão acusando o PT da
prática de corrupção comum a todos os demais partidos.
A cada dia aumenta a crise e os escândalos envolvendo
políticos de todos os partidos, que são bancados pelas
grandes empreiteiras e instituições financeiras.

Por isso afirmamos que
ELEIÇÃO É FARSA! Uma
farsa criada para legitimar
as atrocidades desse sistema
defendido pelos oportunistas
eleitoreiros, que vendem os
direitos do povo.
Após o
gerenciamento militar fascista
de 1964 a 1985, assumem a
gerência do apodrecido Estado
brasileiro o PMDB, PSDB e PT,
sucessivamente (tendo como
coadjuvantes PFL/DEM, PTB,
PDT, PSB, pecedobê, PDS/PP,
PPS e outros). Cada um a sua
maneira, buscando se manter
no cargo de gerente, para
prosseguir exploração sobre o povo.
As criações de novas siglas como PSOL, REDE
e Frente Brasil Popular e suas propostas de eleições
gerais não passam de mais um truque desta “esquerda”
oportunista e eleitoreira que busca ocupar carguinhos
rendosos no Estado e dar sobrevida a um processo de
total descrédito.
Abaixo a farsa eleitoral e todos esses partidos de
turno, que só querem tomar o chicote um do outro, para
continuar a açoitar o povo pobre da cidade e do campo.
O teatro e a briga dos políticos é prova de que na eleição
criada pela burguesia e latifundiários não muda nada e
só com muita luta e organização que vamos derrubar
esse sistema e construir uma verdadeira democracia.

Contra os ataques aos direitos: PREPARAR A GREVE GERAL!
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.
CONSELHO FISCAL
Mensalidade R$34,00 com
(EFETIVOS):
Joaquim Pereira Dias direito a dependentes.
Sebastião Marques da Silva
Antônio de Pádua Vieira

Participe do 1° de
Maio Classista
Domingo às 8:00 Hs
Local: Rua Além
Paraíba, 425 – BH
Na sede do Marreta

