
LIGA
O P E R Á R I A 

Informativo Oficial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima, Raposos,  
Ribeirão das Neves, Sabará e Sete Lagoas - Tel: (31) 3449.6100 - Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - BH - www.sticbh.org.br     

Sub-sede:   Sete Lagoas: Rua Alarico de Freitas, nº 69 - Boa Vista - Tel: (31) 3776.7710

Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FETICOM-MG

Dia 28 - PARAR TODAS AS OBRAS

No dia 28 de abril, 
sexta-feira, nós, operários 
da construção, vamos 
engrossar a Greve Geral 
que acontece em todo o 
Brasil. 

Vamos nos somar 
ao protesto contra os 
violentos cortes de 
direitos perpetrado por 
Temer e sua quadrilha. 
Vamos nos somar ao 
repúdio geral contra a 
“reforma da Previdência”, 
a “reforma trabalhista” e a 
terceirização que retiram direitos essenciais 
dos trabalhadores, precarizam ainda mais 
as condições de trabalho, impedem o direito 
a aposentadoria e pensões, cortam direitos 
trabalhistas e legalizam a escravidão. 

Vamos paralisar as obras para 
defender nossos direitos trabalhistas e 

Parar todos os canteiros de obras. Engrossar a luta contra os cortes de direitos!

Ousar lutar, ousar vencer!

GREVE GERAL!

previdenciários que estão sendo roubados, 
contra os desmandos e a safadeza dessa 
quadrilha de Temer e dos políticos que se 
revezam no poder para oprimir o povo e 
entregar o país!

Vamos prá luta para barrar o  
arrocho e os cortes de direitos 
praticado pela patronal, por Temer  
e sua quadrilha antioperária, antipovo e 
vende-pátria!

GREVE  
GERAL!
GREVE  
GERAL!

06.04.2017

É Greve Geral em todo o Brasil! 
É protesto em todo o Brasil! 



PARAR TODAS  
AS OBRAS! 

Em protesto contra os cortes de 
direitos da reforma da Previdência,  

reforma trabalhista e a terceirização! 

GREVE  
GERAL!
GREVE  
GERAL!

DIA 28 EM TODO
BRASIL

PARAR TODAS  
AS OBRAS! 


