
Venha participar dia 07 de julho da 
Assembleia de Prestação de Contas

Assembleia de prestação de contas
Sexta-feira, 07/07,  às 18:00h  

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

O Marreta convoca todos 
os trabalhadores da categoria 
associados ou não, a participarem da 
Assembleia de Prestação de Contas, 
referente ao ano de 2016, que será 
realizada no dia 07 de julho (sexta-
feira), às 18 horas, na sede do nosso 
Sindicato. É muito importante a 
presença de todos os trabalhadores, 
para avaliar a Prestação de Contas 
e verem os gastos da nossa entidade 
com a luta e a manutenção da 
entidade.

O Marreta é um Sindicato, 
que desde o início, preza pela 
transparência junto a categoria e por 
isso tem o respeito dos operários 
da construção civil de BH e região 
e a de outras categorias. Há anos 
temos lutado pelo fortalecimento do Sindicato, 
para melhor atender as demandas da categoria, 
enfrentando muitas dificuldades e travando duras 
lutas, em defesa dos direitos dos trabalhadores.

Desde a retomada do Sindicato em 1989,  temos 
enfrentado e derrotado os que tentam enganar a 
categoria e na renovação da nossa Diretoria, tivemos 
97,5% de aprovação na eleição, pela categoria, em 
2016, o que mostra que estamos no caminho certo. 

A mudança na diretoria, deu um novo impulso a 

nossa luta e o Marreta tem tido um papel destacado 
e muito importante nas batalhas contra a patronal, o 
governo e principalmente procurando desmascarar 
os oportunistas, das centrais pelegas e governistas.

Por ser um Sindicato Classista e Independente 
o Marreta é financiado exclusivamente pelos 
trabalhadores da categoria, principalmente 
pelos sócios e por isso deve Prestar Contas de 
acordo com o Estatuto da categoria e cabe aos 
trabalhadores vir e participar da Assembleia.

Assembleia da última Campanha Salarial
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Companheiros, temos de 
seguir mantendo o nosso 
sindicato Independente da 
influência dos patrões, deste 
governo e sua quadrilha de 
bandidos, lutando contra as 
retiradas dos nossos direitos, 
conquistados com muita luta 
e sangue de quem trabalha e 
constrói tudo nesse país e não 
tem direito de nada. Nas últimas 
manifestações, temos visto a 
disposição do povo em lutar e 
o temor da centrais governistas 
e dos partidos eleitoreiros, 
que acham que a nossa luta se 
decidirá apenas no parlamento.

A posição do Marreta sempre foi a linha classista 
e combativa e por isso é um Sindicato muito 
respeitado na luta pelos demais sindicatos. E é com 
essa certeza, que devemos continuar acreditando 
na força do povo e não na conciliação vergonhosa 
dessas centrais sindicais pelegas e governistas, que 
vendem o direito do trabalhador. Os escândalos da 
“Lava Jato”, só serviram para destampar o bueiro e 
mostrar que são todos farinha do mesmo saco.

Na última campanha salarial, travamos uma 
grande batalha, com greves e enfrentamentos 
contra a repressão do velho Estado burguês/
latifundiário a serviço da patronal, e não aceitamos 
os cortes de direitos, impostos pelo SINDUSCON 
(sindicato dos patrões). Estamos participando 
das grandes manifestações contra as reformas: 
Trabalhistas, Sindical e Previdenciária, convocando 
os trabalhadores à luta.

Diante dessa colossal crise do sistema, onde as 
frações da grande burguesia e do latifundiário se 
engalfinham, para ver quem vai ter o mando desse 
velho, corrupto e apodrecido Estado, sob a desculpa 
de que “estão passando o país a limpo”, o gerente 
Temer e sua quadrilha, trama as retiradas de direitos 
conquistados pelos trabalhadores, com as “reformas” 
Trabalhistas, Sindical e da Previdência. Por isso 
torna cada vez mais, necessária a unidade e a força 
de nossa organização na luta e devemos participar 
dela, denunciando essa farsa. O apontando que : “O 
Brasil não precisa de reforma, o Brasil precisa é de 
uma Revolução!”

Por isso, no dia 30 de junho erguemos a 
nossa faixa com os dizeres: “Fora Temer e toda 
politicalha! “Reformas não, Revolução sim!” 
assinada pelo Marreta, Liga Operária e Moclate.

Manter o Sindicato Independente das 
centrais, da patronal e do governo

Sindicalize-se!!! 
Fortaleça a luta classista e combativa!

O Marreta é independente de centrais sindicais 
e de partidos políticos eleitoreiros e defende a 
autonomia e a construção de um sindicalismo 
classista e combativo. 

O trabalhador, deve se associar para fortalecer 
a luta classista, além de garantir o acesso de 
vários benefícios e  especialidades médicas:

• Cardiologista,  Clínico Geral, Dermato-
logista, Fonoaudiologista, Ginecologista, 

Neurologista, Ortopedista, Pediatra,  
Psicológo, Urologista

• Laboratórios e Ótica a baixo custo
• Guia de Convênios externos
• Farmácia com preços abaixo do mercado   
• Departamento Jurídico 
O associado, paga R$36,00 e tem todos os 

benefícios e é estendido aos cônjuges e filhos 
até 18 anos e filhas até 21 anos. 

Sindicalize-se!

Sindicalize-se!!! 

Participação do Marreta na manifestação em BH no dia 30/06


