
A Pilkington lucrou muito nos últimos anos e, 
agora, quer repassar a crise para os trabalhadores. 
A empresa trouxe com um Pacote de Maldades que 
ataca os direitos da peãozada. 

Além de vários trabalhadores do chão de fábrica te-
rem perdido seus empregos, a empresa está propon-
do reduzir salários e descontar no Vale Transporte.

Nós não vamos aceitar a retirada de direitos e 
mais demissões! Nós não aceitaremos esse Pacote 
de Maldades dos patrões da Pilkington.

A Pilkington parece uma prefeitura!
Cheia de cargos comissionados e uma péssima admi-

nistração o dinheiro desperdiçado deve estar escoando 
pelo ralo em vez de remunerar bem seus funcionários. 

Tem muita gente para mandar e poucos para tra-
balhar. Ou seja, a minoria trabalha e a maioria ex-
plora e ganha salários elevados! Alguma coisa não 
vai bem, tem coisa errada aí! 

Não vamos pagar esta conta sozinhos. A empresa 
tem que fazer seus ajustes na parte administrativa para 
corrigir essa injustiça. 

É só observar como é funcionamento da previ-
dência:  Quem tem salários elevados tem direito a 
uma previdência privada com um retorno de 233% 
enquanto os trabalhadores do chão de fábrica tem 
a mesma previdência com juros de mercado!
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cela produzir para a maioria comer.

Mais injustiça!
Trabalho igual, salário igual. Na Pilkington não fun-

ciona assim. Tem muita diferença salarial para aqueles 
trabalhadores que realizam a mesma função. Mesmo 
aqueles trabalhadores que tiveram “promoções” con-
tinuam com seus salários muito abaixo do que outros 
companheiros. Isso tem que acabar!

PARTICIPE DA ASSEMBLÉIA!
Venha lutar e decidir contra os ataques e o Pa-

cote de Maldades da Pilkington.
Vamos à luta! Não vamos entregar nossos direi-

tos de mão beijada.
• Data: 05 de outubro
• Endereço: Confraria do Cavalo – Estrada 
da Marambaia, 300 – Km 06 - Caçapava
   Referência1: 
   Da rotatória do Iriguaçu até a fazenda – 6 Km
   Referência2: 
   Do Luso Brasileiro até a fazenda – 11 Km
• Horário: - Às 08h30
         - Às 18h30
         - Às 21h00

Companheiros (as) da Pilkington

Partic              ipe da luta contra o 
Pacote de MaldadesParticipe


