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Companheiros trabalhadores da Schahin Engenharia,
Terminou nosso movimento de greve no dia 19 úl-

timo. Sabemos que foi uma vitória parcial e os trabalha-
dores deram um exemplo de organização e combativi-
dade durante 8 dias. Os operários da Schahin seguiram 
o exemplo dos trabalhadores da obra do Mineirão e da 
trincheira Santa Rosa, na Antônio Carlos. A greve deu 
tanta repercussão que acabou parando nos tribunais. 
Mesmo estando fora da nossa data base e de não termos 
feito a comunicação prévia de 72 horas, como manda a 
lei de greve, os trabalhadores pararam espontaneamente 
diante dos baixos salários.

Demos o exemplo que todos os operários devem 
seguir! Se o patrão não cumpre com a lei, se o salário 
é mixaria e se as condições de trabalho são arriscadas: 

Temos que nos mobilizar e fazer greve, se for preciso!
É hora de nos preparamos para a grande mobilização 

salarial de Novembro. A nossa data base é um momento 
de grande luta, onde todos os canteiros de obras se unem 
para exigir melhores salários e condições de trabalho. 
Temos que entender que essa nossa greve foi um grande 
passo que demos em nossa organização e com certeza 
estamos preparados para a Campanha Salarial que está 
por vir.

Não deixemos a poeira abaixar. Os patrões ficaram 
assustados com nossa mobilização, pois quando fazemos 
greve conseguimos mostrar a eles quem é que decide e 
quem é que garante a construção da base aérea. Veja no 
verso cópia do acordo assinado no Tribunal Regional do 
Trabalho  entre Stic-BH e a Schahin Engenharia.

Manter a organização para 
conquistar mais direitos

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

Operários da Schahin em greve demonstram muita combatividade e união



Abaixo cópia do acordo firmado 
no Tribunal Regional do Trabalho


