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Todos à Assembléia:

Vamos engrossar nossa
campanha de emergência!
Companheiras e companheiros,
proposta de Greve contra esses exploradores.
Após Assembléia do dia 17 de maio, na sub. Como fizemos no ano passado, podemos fazer
sede do Marreta (Barreiro), ficou deliberado mais ainda nesse ano. Marreta no patrão pra
a realização de outra assembléia, na porta da acabar com a exploração. Só com a nossa
PRECON, no dia 22 de maio (sexta-feira), paralisação é que vamos demonstrar para
às 6hrs, 7hrs e às 17h30m! Os companheiros esses sanguessugas que não tem produção com
presentes defenderam a participação de todos baixos salários. Eles precisam da gente, nós
trabalhadores na discussão da campanha não precisamos deles! É Greve neles!
salarial de emergência. É
hora de aquecer os motores da
nossa campanha. Temos que
unir nossas forças e discutir
melhor nossas reivindicações.
Os patrões estão morrendo de
medo de nossa organização,
ficam falando de crise para
justificar os baixos salários e
as más condições de trabalho.
É hora de nos organizarmos
para dar um basta nessas
lorotas dos patrões.
Vamos lotar as assembléias
Campanha salarial de emergência no ano passado
companheiros, e erguer alto a
culminou em vitoriosa greve.

Todos à Assembléia dos trabalhadores da PRECON

Dia 22/05, sexta-feira, ás 6hrs, 7hrs e às 17h30m
na porta da PRECON

Até hoje a PRECON não
construiu o Galpão
Conforme informamos no último boletim.
Continuamos denunciando os patrões
da PRECON que prometeram construir
um galpão e até hoje nada!
O Sindicato está de olho nessa gata
safada, que só promete e não cumpre
o que combina com os trabalhadores.
No ano passado, se comprometeram
a construir o galpão até no dia 30 de
outubro, e nada. Nesse ano, prometeram
iniciar as obras no dia 30 de março e
até agora nada. Estão pensando que o
trabalhador é bobo!

Na
próxima
vez
que chover vamos
obrigar o patrão
a colocar a lona
no
caminhão
enquanto nós ficamos
assistindo. Pelo jeito
esses patrões estão
mesmo é querendo outra
greve da categoria. Vejam abaixo,
trecho do compromisso assumido
pela PRECON, que até hoje não foi
cumprido.

