
Em 4º de Julho de 2017 o Sindicato dos Vidrei-
ros esteve em reunião com a diretoria da FANAVID, 
tendo como pauta os seguintes assuntos:

1) Convênio médico
2) Férias em atraso
3) Demissão de Trabalhadores e
4) Mudança de horário de Trabalho

Leia a seguir o que foi conversado:

1) Convênio Médico - A FANAVID informou que 
esta fazendo cotação, e pediu mais um mês para 
apresentar uma proposta de plano de saúde. A 
Empresa se comprometeu em apresentar duas 
propostas para ser analisadas pelo Trabalhadores.

2) Férias em atraso - A empresa informou que 
ainda há 2 semanas de férias atrasadas, referentes 
ao mês de Junho de 2017. A Empresa se compro-
meteu a pagar a primeira semana de férias atrasa-
das até 07 de Julho, e pagar a segunda na semana 
seguinte, colocando assim as férias em dia.

3) Demissão de Trabalhadores -Demitir traba-
lhador e não pagar seus direitos sempre foi uma 
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questão de grande preocupação para a direção 
do sindicato. Além de juridicamente ilegal , so-
cialmente é imoral, uma indignidade! Mas, nessa 
última reunião a Fanavid informou que daqui 
para frente todas demissões serão realizadas 
conforme a lei, garantindo os direitos dos traba-
lhadores, ou seja, quitando todas as verbas resci-
sória no ato da homologação!          

4) Mudança de Horário de Trabalho - O Sindica-
to fez, durante a reunião, a proposta de redução 
da jornada de trabalho para os trabalhadores de 
turno fixo, eliminando assim os acréscimos que 
hoje ocorrem durante a semana e aos sábados. 

Vamos lutar por uma jornada de trabalho em 
que a saúde e a integridade física dos Trabalha-
dores seja preservada! 

Também queremos discutir PPR, pois já foi 
dado muito tempo para a empresa, sem que ela 
pagasse para os Trabalhadores.

Vamos a luta Companheiros, nenhum direito já 
conquistado a menos, é nossa dever defendê-los!

Vamos à Luta Sempre!   
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