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Greve até a conquista do
nosso aumento salarial!

Trabalhadores em assembléia ontem, às 11 horas da manhã, decidem
manter a greve por tempo indeterminado
O Sindicato Marreta parabeniza
todos os operários em greve na
construção dessa base aérea em
Lagoa Santa. O caminho é esse:
Cruzar os braços e parar todo o
trabalho para conquistar melhores
salários e condições de trabalho.
Somos mais de 500 que decidimos
pela greve contra a exploração da

construtora Schahin! Temos que
manter firme a paralisação até a
conquista do salário.
Não adianta chamarem a polícia
e tentarem nos intimidar. A greve é
justa. Nós operários não aceitamos
esse salário de fome. Temos que
manter a greve e seguir firme até a
vitória.

Nossa pauta de reivindicação
- Salário de R$1.500 para oficial
- Salário de R$1.200 para servente
- Cesta básica extra
- Melhoria e expansão dos banheiros com chuveiro
- Melhora na alimentação
Ontem quatro diretores do
Sindicato Marreta foram ameaçados
por um policial desqualificado que
tentava atrapalhar nossa greve.
Os diretores sofreram tentativa de
agressão mas não se intimidaram e se
defenderam. Eles foram conduzidos
para a delegacia e o departamento
jurídico do Sindicato Marreta está
acompanhando o caso. Não é com
polícia que vão resolver nossa
luta. Queremos o aumento e não
prisão.

Durante reunião com uma
representante da empresa, a pauta de
reivindicações foi apresentada mas nada
ficou resolvido. A empresa Schahin só
recebeu a pauta e se comprometeu em
dar uma resposta. Após a reunião os
trabalhadores decidiram em assembléia
manter a greve.
Reiteramos nosso total apoio
à greve! A construtora Schahin
lucra milhões as custas do nosso
trabalho e só voltaremos quando sair
o aumento.

Braços cruzados e mãos nos bolsos: Clima de greve toma conta de canteiro
de obra da construtora Schahin

Ouça todo domingo o programa “Tribuna do Trabalhador”
das 8 às 10 horas da manhã na Rádio Favela FM 106,7

