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CAMPANHA SALARIAL 2015/2016
Companheiros, estamos em plena
campanha salarial e já aconteceram três
rodadas de negociação.
Nesta semana, dia 3 de dezembro,
ocorrerá outra rodada de negociação.
Até agora, foram negociadas as
cláusulas sociais. Foram acordadas 51
cláusulas.
Os patrões, como sempre, choram
alegando a crise econômica, mas na
verdade quem está em crise são os
trabalhadores que pegam seu salário no
dia 5 e no dia seguinte não tem mais
nenhum tostão.

Na relação capital e trabalho, a
única coisa que os trabalhadores geram
é o lucro para as empresas e quando
chega esse momento, os patrões negam
aquilo que já é direito dos operários e
ainda propõem incluir cláusulas para
aumentar ainda mais seus lucros.
Companheiros, o sindicato fará
assembleias nas portas das fábricas para
fortalecer nossa negociação.
Vamos ficar atentos e unidos
porque se a negociação emperrar,
teremos que ir para luta organizada para
buscar o que o nosso por direito.

A inflação acumulada de
dezembro de 2014 a outubro de 2015
está em 9,75%, falta ainda a inflação de
novembro.
Com certeza, depois de muitos
anos, as perdas salariais ultrapassarão
dois dígitos, por isso, a nossa luta é pela
reposição integral da inflação, aumento
real e valorização do piso salarial.
Não vamos aceitar migalhas.
Não podemos pagar por uma crise
que não foi criada pelos
trabalhadores.

www.vidreiros.org.br
www.facebook.com/vidreirossp
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AOS COMPANHEIROS (AS) DA OWENS CORNING

CAMPANHA SALARIAL 2015
PARE! 8,91% É A NOSSA PERDA SALARIAL
A i nf l a çã o a c u m u l a d a d e
dezembro de 2014 até setembro de
2015 é de 8,91%. Falta ainda
computar a inflação dos meses de
outubro e novembro.

assembleia em várias empresas da
categoria para apresentar a pauta de
reivindicação aprovada na
assembleia geral e fortalecer a nossa
luta frente aos patrões.

No dia 27 de setembro
realizamos a assembleia geral na
sede do sindicato para discussão e
votação da pauta que será
encaminhada aos sindicatos
patronais.

Participe da assembleia na
porta da fábrica e assine a lista de
presença para dar ainda mais
legitimidade a nossa pauta de
reivindicação.

Preste atenção, você recebeu
em dezembro de 2014, 7% de
reajuste. Será que você consegue
comprar as mesmas coisas que
comprava em dezembro com o seu
salário?

A nossa luta é por:

O patrão aumentou o vidro e o
salário ficou congelado. Essa é a hora
de colocar alguma coisa no nosso
bolso.
Os patrões choram com a crise,
mas quem paga o pato somos nós
trabalhadores com aumento de
custo de vida, água, luz, telefone,
supermercado, etc.

- Reposição integral da inflação
- Aumento real de salário
- Valorização do piso
- Manutenção das cláusulas já
existentes na convenção coletiva
.
Entre nessa luta!

Por isso, estamos realizando

www.vidreiros.org.br
www.facebook.com/vidreirossp

A Diretoria Colegiada

