
Suplemento Informativo do Sindicato dos Vidreiros no Est. de S. Paulo.

Resp.: Secretaria de Imprensa e Comunicação do Sindicato

O SOPRADOR

COMPANHEIROS (AS) DA CEBRACE CAÇAPAVA

Av. Rangel Pestana, 1189 - Bras -  3312-7777

A Diretoria Colegiada
www.facebook.com/vidreirossp

www.vidreiros.org.br

Nº 2380
MAIO 2015

Como é de conhecimento de todos, 
o Sindicato ingressou com ação 
judicial contra a empresa no ano 
passado pedindo o pagamento da 
hora de refeição e descanso não 
concedido integralmente.
A audiência ocorreu em janeiro 
deste ano e houve proposta de 
acordo por parte da empresa para 
pagamento dos valores devidos.
Ocorre que após a audiência os 
cálculos individuais de cada um de 
vocês foram apresentados pela 
empresa contendo problemas na 
sua elaboração, o que tem gerado 
inúmeras idas e vindas do contador 
do sindicato e da empresa, além da 
necessidade de análise dos 
documentos pelo nosso contador.
Diante destes questionamentos, na 
semana passada, a empresa enviou 
novo cálculo, que segundo ela, 
observou os critérios acordados e 
levou a um aumento dos valores 
anteriormente apresentados e 

devidamente questionados pelo 
nosso contador.
Nesta semana, o advogado da 
Cebrace enviou os documentos 
solicitados pelo nosso contador 
para que ele faça nova verificação.
Sabemos que a espera tem sido 
longa, mas tudo isso foi para 
garantir que vocês recebam o que 
realmente é de direito com base no 
que acordamos. Não fosse a atitude 
do sindicato de exigir revisão nos 
cálculos, todos poderiam receber 
valores menores ao que possuem 
direito.
Estamos lutando por vocês e para 
que o acordo seja finalizado em 
breve.
Contamos com a colaboração e 
c o m p r e e n s ã o  d e  t o d o s  e  
esperamos agendar em breve as 
datas de atendimento para 
informar o que cada um possui 
direito  conforme o  acordo 
negociado.

PAGAMENTO DA HORA

DE REFEIÇÃO



JOGOS DOS 
VIDREIROS 2015

INSCRIÇÕES 
ATÉ 8 DE MAIO DE 2015

DIA 8 de MAIO DE 2015 – SORTEIO 
DOS JOGOS ÀS 17 HORAS NA 

SEDE DO SINDICATO

DIA DOS JOGOS: 17 DE MAIO DE 
2015 (DOMINGO)

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50 POR 
JOGO

É OBRIGATÓRIO QUE TODOS OS 
ATLETAS SEJAM SÓCIOS DO 

SINDICATO
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