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Companheiros (as) da Anchieta / Vitrale

Coparticipação NÃO!
Negociação SIM!

Os patrões da Anchieta e Vitrale estão querendo implantar a coparticipação no plano de saúde. Isso é um absurdo! Não é dessa forma que vamos resolver o problema
do péssimo convênio médico destinado aos trabalhadores

É aquela choradeira de sempre!

Os argumentos para implantar esse absurdo da coparticipação são o mau uso, alegando que tem gente
indo ao médico sem necessidade, além da crise aberta
por conta da briga famíliar.
Se for verdade que está existindo uso indevido é
preciso conscientizar e não punir. É preciso planilha
aberta, transparência e conversa e não autoritarismo.
Até porque, mesmo brigando, os patrões da Anchieta
e Vitrale estão unidos na aplicação do pacote de maldades e no péssimo tratamento dado aos funcionários.
A coparticipação é mais uma despesa que atinge
em cheio o salário minguado do trabalhador, que agora
mais do que nunca está sendo corroído pela inflação.

traria o que foi acordado na Convenção Coletiva e, portanto, é ilegal. Qualquer mudança ou alteração de benefícios,
o sindicato tem que ser avisado! Acordo paralelo não vale,
podendo ser inclusive questionado na Justiça!

Também queremos comer!

Há vários meses temos tentado conversar com a
empresa e até agora nada. Não adianta ficar com essa
briguinha de comadre no mural de informações da empresa. Além da questão da saúde tem também a falta de
alimentação para os funcionários. Os trabalhadores precisam de um refeitório e não de estacionamento! Nem
na escravidão a mão de obra era tão mal tratada!
Chega de conversa mole! Nós temos argumentos e queremos mostra-los à direção da Anchieta em uma conversa
séria, na mesa de negociação e não na base da picuinha!

Queremos a negociação, mas...

Mas também sabemos brigar.
Já conversamos com o Sindicato dos Químicos, nosso Sindicato irmão, e estamos disposto a fazer uma
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ma de peito aberto!
na AVON e L´Oreal é obSão mais de 80 anos de
tido as custas da super
história, representando os
exploração dos trabalhatrabalhadores, lutando por
dores da Anchieta, prinseus interesses! A implantacipalmente da mulher tração da coparticipação con- www.vidreiros.org.br • www.facebook.com/vidreirossp balhadora.

