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Todos à homenagem ao
Companheiro Osmir e as lutas do Marreta
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção de Belo Horizonte e Região –
MARRETA convida os familiares, companheiros
e amigos, aqueles que conviveram, conheceram
pessoalmente o companheiro Osmir, que conhecem
a prática do MARRETA e a linha classista assumida
e sustentada pelo MARRETA ao longo de tantos
anos, para celebrarmos a memória desse importante
companheiro e resgatarmos a sua história de lutas,
história entrelaçada com a história do MARRETA a
partir da histórica greve dos operários da construção
de 1979.
No dia 23 de julho completa-se um ano do
falecimento do companheiro OSMIR, destacado
combatente operário, dirigente do Marreta ao longo
de 25 anos, um dos fundadores da Liga Operária,
incansável lutador pela linha classista e combativa
que é a marca do MARRETA.
Como milhares de operários da construção de Belo

Horizonte revoltados contra a opressão e exploração,
o companheiro Osmir participou da grande greve
de 1979, que ficou conhecida como a “Rebelião dos
Pedreiros”. Em 1987, então trabalhando em obra da
construtora Encol, integra-se à luta combativa e à
MARRETA, e passa a desempenhar um importante
papel nas lutas.
Essa história de lutas que queremos resgatar no dia
19 de julho, a história de combates do companheiro
Osmir e do MARRETA. A história que carrega esse
sindicato cujo símbolo é a ferramenta que serve para
demolir barreiras, assim como o povo organizado
reduzirá a pó essa velha sociedade, mas também irá
ajudar a construir a nova sociedade pela qual lutou o
companheiro Osmir, uma sociedade sem a exploração
do homem pelo homem, onde quem governará serão
os operários, os camponeses, o povo trabalhador e
lutador.
Companheiro Osmir: PRESENTE NA LUTA!

Fascista tropa de choque da PM ataca
operários com salários atrasados no RJ
Logo após o final da Copa
da Fifa feita com sangue
operário, na manhã da segunda-feira, dia 14/07/2014,
cerca de 500 metalúrgicos da
empresa de construção naval
EISA, fizeram uma combativa
passeata pela Ilha do Governador para reivindicar os dois
meses de salários atrasados,
tíquete refeição e desfalque
de outros direitos trabalhistas
e sofreram a brutal repressão
da tropa de choque da PM dos
governos Dilma/Pezão. Vários trabalhadores ficaram
feridos.
Essa ação fascista da PM revela mais uma vez a
continuidade da podre política de repressão social
que alguns analistas cinicamente relacionavam à
prevenção de supostos atos violentos contra a Copa
do Mundo da FIFA. O que transparece é que o (des)
governos Dilma/Pezão e outros gerentes estão decididos a manter e aumentar a escalada e a repressão fascista para assegurar os interesses dos grandes grupos
econômicos financiadores corruptos de suas máquinas eleitorais e para tentar subjugar a revolta contra a

realidade social brutal implantada no país.
A brutal situação dos operários, juventude e todo
povo cobra solução e a repressão não dobra o protesto
popular.
VIVA A LUTA DOS OPERÁRIOS DO ESTALEIRO EISA POR SEUS DIREITOS E ABAIXO
A REPRESSÃO DOS CÃES DE GUARDA DA
EXPLORADORA CLASSE PATRONAL ESCRAVOCRATA!
VIVA A LUTA CLASSISTA E COMBATIVA!
ABAIXO O FASCISMO E VIVA A LUTA
OPERÁRIA E CAMPONESA!

