
Companheiros (as) da Anchieta
Após insistentes tentativas, que culminaram em um 

requerimento formal na Delegacia Regional do Traba-
lho - DRT, o Sindicato finalmente se reuniu com a Dire-
ção da Anchieta em 13 de outubro último.

Nessa reunião, Sindicato e Empresa avançaram nas 
conversas, como manda a boa prática de relação sindical. 

Destacamos abaixo os pontos discutidos:
1. Reajuste no Vale Alimentação

•  Atualmente é fornecido no valor de R$ 135,00. Im-
portante destacar que a empresa não aplicou o rea-
juste previsto na CCT 2015/2016. A Anchieta, então, 
se comprometeu em reajustar o VA até o final deste 
mês de outubro. Não sabemos de quanto será este 
reajuste, por isso é fundamental que ele seja nego-
ciado antes com o Sindicato, que revindica um VA 
digno e elevado aos níveis das grandes Vidreiras;

2. VR ou Refeição no local de trabalho
•  Há anos que o Sindicato tenta convencer a dire-
ção da Anchieta, a exemplo do que já acontece com 
quase todas as empresas da categoria, que conceda 
o benefício do Vale Refeição ou Refeição no Local de 
trabalho. Essa questão não avançou, retomaremos 
o debate na próxima oportunidade;
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3. Convênio Médico
•  Devido às inúmeras reclamações, o Sindicato passou 
a reivindicar melhorias na concessão do Convênio Mé-
dico. A resposta da empresa foi acenar com a Coparti-
cipação dos trabalhadores, que veio contra o que foi 
instituido na Convenção Coletiva. Será agendado nova 
reunião, especifica para discutir o Convenio Médico. 
Desde já o Sindicato sugere que nada se cobre e nada 
seja implantado até que as negociações cheguem a um 
fim. É fundamental que se negocie eventuais reajustes 
sempre proporcionais ao salário e dentro daquilo que 
foi acordado na Convenção Coletiva;

4. Prática Sindical
•  O importante é que o Sindicato e a Anchieta volta-
ram a conversar e que demonstraram  total interesse 
em manter a porta de diálogo aberta, para realizar 
boas e produtivas rodadas na mesa de negociação;
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Sindicato e Anchieta/Vitrale finalmente se reunem!
Negociações abertas!


