
CONVOCAÇÃO:
ASSEMBLEIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Nº 2416
Novembro de 2015

VEJA NO VERSO INFORME DA CAMPANHA SALARIAL

Suplemento Informativo do Sindicato dos Vidreiros no Est. de S. Paulo.

O SOPRADOR
Resp.: Secretaria de Imprensa e Comunicação do Sindicato

Av. Rangel Pestana, 1189 - Bras -  3228-3088 / 3312-7777

Dia 27/11/2015 (Sexta- Feira) - Local Av. Rangel Pestana, 1189 - Brás

1ª Convocação será às 17:00 hs – 2ª Convocação será às 18:00 hs.

Conforme nosso Estatuto vigente, todo mês de novembro a diretoria do Sindicato convoca os 

companheiros (as) associados (as) da categoria vidreira para discutir a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

referente ao próximo ano. O que é a previsão orçamentária? A diretoria faz um planejamento de receitas 

e despesas para os próximos 12 meses. E você, associado, é quem vai discutir, votar e deliberar o que a 

Entidade deverá fazer com a sua contribuição mensal. Para termos um SINDICATO SEMPRE FORTE 

precisamos da participação de todos trabalhadores. Compareçam na ASSEMBLÉIA.

Veja o Edital de Convocação publicado no jornal “Diário de São Paulo”

Nos termos do estatuto social vigente e através do presente edital, ficam convocados todos os associados deste Sindicato, em gozo dos seus 
direitos associativos, para assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 27 de Novembro de 2015, ás 17:00 horas em primeira convocação, 
em nossa sede social, sita á Av. Rangel Pestana, 1189, nesta Capital.
Ficam os associados cientes de que na hora acima aprazada o número de associados não alcançar o quórum exigido para instalação dos 
trabalhos em primeira convocação, a assembléia realizar-se-á uma hora após ou seja às 18:00 horas, com qualquer número de associados 
presentes, afim de deliberarem sobre a seguinte matéria de ordem do dia:
A) Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior;
B) Apresentação, discussão e votação da proposta orçamentária para o exercício de 2016 e seu respectivo parecer do Conselho Fiscal.

São Paulo, 24 de Novembro de 2015.
Verivaldo Mota da Silva

Coordenador da Secretaria de Organização



CAMPANHA SALARIAL 2015/2016
 Companheiros, estamos em plena campanha salarial e já aconteceram duas 
rodadas e de negociação.

 Nesta semana, ocorrerá outra rodada. Até agora, estamos negociando as 
cláusulas sociais e tivemos consenso em 49 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.

 A inflação acumulada de dezembro de 2014 a outubro de 2015 está em 9,77%, 
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 e aumento real.

Não vamos aceitar migalhas.

Não podemos pagar por uma crise que não foi criada pelos trabalhadores.

 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, vamos ficar atentos e unidos porque se a negociação 
emperrar, temos que ir para luta organizada para buscar o que o nosso por direito. 


