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O trabalhador é que paga pela crise!
E os patrões aproveitam e lucram alto.  É o caso da Nadir 

Figueiredo, que tem ganho muito dinheiro nos últimos anos 
e está rindo à toa. Para os trabalhadores não sobra nada, a 
não ser mais exploração e péssimas condições de trabalho. 

Com todo esse lucro, a Nadir paga um salário “merreca” 
e uma PLR vergonhosa!

A Nadir enriquece às custas dos trabalhadores
Vejam a seguir as informações obtidas pelo Sindicato nos 

balanços publicados na Bolsa de valores e nos grandes jor-
nais pela Nadir, e que comprovam que a empresa está muito 
bem. A Nadir Figueiredo tem suas ações distribuidas sob con-
trole de outras 4 empresas e pessoas, conforme abaixo:
1. Emvidro Representações Ltda..................................13,98%
2. Acionista.....................................................................05,59%
3. Companhia Agricola Adm Com e Ind (CAACI)..........43,33%
4. Outros........................................................................37,10%
TOTAL...........................................................................100,00%

Companheiros (as) da Nadir Figueiredo

Nadir continua faturando muito!
Mas o salário pago é uma mixaria e a PPR uma miséria! 

É o patrão explorando o trabalhador e ganhando com a crise!
A CAACI, por exemplo, que é uma das proprietárias da 

Nadir, apresentou um resultado astronômico em 2016, e 
continua no mesmo ritmo em 2017. A CAACI obteve um re-
sultado liquido de R$ 15.024.000,00 em 2016, que dividido 
entre seus 4 sócios garantiu a bolada de R$ 3.219.000,00 
para cada um. 

Segundo a demonstração dos lucros acumulados da 
própria CAACI, em 2016 o saldo acumulado foi de R$ 
98.995.000,00, que representa um crescimento de 14,5% 
em relação a 2015, quando o saldo apurado foi de R$ 
86.423.000,00.

É dinheiro que não acaba mais!!! E o salário, óóóó!!!

O trabalhador não aceitará calado!
O trabalhador não suporta mais tanta humilhação e 

exploração. A ganância dos patrões é uma indignidade e 
uma afronta à classe trabalhadora! Ainda mais se consi-
derarmos que vivemos em um País de patrões corruptos, 
marcado pela miséria, fome e desemprego!

É preciso dar um basta! Muita luta vem por aí!

Segundo seus Balanços 2:



Fique sócio do SINDICATO
Fortaleça sua ferramenta de luta!
O Sindicato sobrevive somente da arrecadação dos traba-

lhadores, mantendo sua independência política e econômica 
diante dos patrões para poder lutar!

Nessa negociação da Campanha Salarial de 2016 / 2017, 
o Sindicato abriu mão da importante Cláusula da Contri-
buição Retributiva, que ajudava na manutenção do dia a dia 
da entidade, para impedir a implantação do banco de horas. 

O Sindicato saiu desta negociação de cabeça erguida ao 
não aceitar trocar a Contribuição Retributiva pelo odiado 
banco de horas.

Assim, amigo trabalhador, é muito importante que você 
fortaleça esse instrumento de luta que é o seu SINDICATO, 
ficando sócio e mostrando para os patrões que os vidreiros 
continuam firme na luta!


