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Greve na Precon arranca 
reajuste de salário e PLR

Companheiros(as),
Os operários cruzaram os 

braços por 03 dias na greve 
combativa na empresa Precon 
e deram uma resposta para 
estes patrões sanguessugas 
que só pensam em explorar 
cada dia mais a mão de 
obra dos seus funcionários. 
Não iremos aceitar tanta 
imposição desses patrões e 
vamos nos organizar cada vez 
mais para conquistar nossas 
reivindicações como elevar 
o percentual do adicional 
noturno e a equiparação 
salarial do operador, já que 
não podemos esperar a boa vontade destes 
patrões.

Os patrões não estão preocupados com 
os salários e com as condições de vida e 
de trabalho dos operários, mas quando 
paramos de produzir logo vem àqueles que 
não passam de puxa sacos e lambi bota 

Participe das comemorações dos

78 anos de fundação do Sindicato 
e dos 22 anos de retomada pelos operários da Marreta

Sexta, dia 28/01, às 18h
Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - próximo a Rodoviária

O medo na Precon acabou! Chega de exploração!

de patrão, fazendo suas ameaças, falando 
que irão cortar o dia. Esses sanguessugas 
se esqueceram das negociações onde 
terão que pagar o salário completo para 
os trabalhadores conforme cópia da ata da 
Superintendência  Regional do Trabalho que 
está no verso do boletim.



 106,7
Todos os domingos 

de 8 às 10 horas  
na Rádio Favela FM 
Ligue e participe: 

 3282.1045 
 3282.0054

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 

Precon não pode cortar dias de greve 


