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Vem aí as eleições para
nova diretoria do Sindicato
As eleições de nosso Sindicato ocorrerão do dia 7 ao dia 11 de abril e todos os trabalhadores
associados tem direito ao voto nas quatro urnas itinerantes que percorrerão todos os canteiros
de obras de BH e Região neste período. Uma urna ficará fixa na Sede do Sindicato à Rua
Além Paraíba, 425 - Lagoinha e funcionará de 06h30min às 18 Horas. Se o trabalhador
preferir não votar em seu local de trabalho, poderá votar na sede do Sindicato.
Não deixem de votar!

6º Congresso da classe lança Chapa Marreta
e aprova plano de lutas para o Sindicato
Companheiros,
Nos dias 8 e 9 de março foi
realizado nosso 6º Congresso do
Marreta que contou com a
participação efetiva de mais de 300
operários representando várias
obras da nossa base territorial.
Também estiveram presentes
representantes de vários sindicatos
do interior, sindicatos de outras
categorias como Rodoviários,
Comerciários, Federações e
movimentos de luta, mostrando que
a classe operaria e uma só e que
precisamos estar unidos cada dia
mais para enfrentar os patrões e o
governo.
Foram dois dias de intensos debates das teses
sobre a situação política nacional e internacional; a
luta por uma transformação radical no campo em
nosso país e a Aliança operário e camponesa; e a
organização da classe trabalhadora e preparação da
Greve Geral para barrar as reformas anti-operárias
do governo FMI-Lula .
Foram realizadas discussões nos grupos e em
plenária, onde foram também apresentadas e
aprovadas várias propostas que serão implementadas
pela nossa diretoria.
O 6º Congresso da Marreta celebrou o 8 de março,
Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, com

atividades culturais e um teatro sobre a participação
das mulheres na luta, encenado por companheiras da
construção, estudantes e esposas de operários.
No Congresso foi homologada a composição da
chapa Marreta que vai participar das eleições para um
mandato de mais quatro anos. A chapa Marreta é
composta por vários companheiros que se destacaram
nas últimas batalhas das greves de 2006 e 2007 e
desenvolvem o trabalho do Sindicato nas obras,
juntamente com companheiros experientes que vem
lutando com a Marreta nos últimos anos. São
companheiros com consciência de classe
que irão fortalecer ainda mais a luta de nosso Sindicato.

O Marreta estará presente e
convoca os operários da
construção de BH e Região para:

1º de MAIO Classista
em São Paulo
SEM SORTEIO DE BRINDES,
SEM SHOWS DE ARTISTAS e
SEM PELEGUISMO.

Contra os ataques do governo e da patronal aos direitos dos
trabalhadores, em honra dos Mártires de Chicago que foram assassinados
pela burguesia e seu governo da época devido a luta pela redução da jornada
de trabalho e em memória de todos trabalhadores explorados e caídos na
luta de classes.

Maiores informações no Marreta 3449.6100
e na Liga Operária 3291.4713

