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Unificar as lutas    
por emprego, salário, 

contra o ajuste 
fiscal e a retirada                        

de direitos! 
É hora de construir a 

GREVE GERAL!

       Companheiros Vidreiros, 
Nossa Campanha Salarial 2016/2017 está esquentando! Tere-

mos mais ataques aos direitos dos trabalhadores. A situação política 
e econômica do país está se agravando. O governo Temer, que é o 

governo dos patrões, sem o menor apoio popular, prepara um pacote de maldades para mexer nos direitos dos traba-
lhadores. Nós não aceitaremos nenhum direito a menos e estamos dispostos a lutar unidos!

Na campanha salarial passada, o reajuste foi dividido em duas parcelas. Neste ano, não podemos deixar ocorrer o 
mesmo. 

Queremos o sindicato forte e a categoria mobilizada para enfrentar a fúria e a ganância dos patrões! O sindicato 
realizará assembléias e manifestações nas diversas fábricas da categoria. 

Campanha Salarial 2016 / 2017

Já são 12 milhões de desempregados no Brasil, pais e 
mães de famílias que estão desesperados; aumenta o nú-
mero de pessoas sem ter onde morar, porque não é pos-
sível pagar aluguel com o salário que ganham. O custo de 
vida está altíssimo. Há cidades em que quilo de feijão está 
custando 15 reais. Cerca de 60 milhões de pessoas estão 
endividadas no país.

Para piorar ainda mais essa situação, o governo preten-
de aprovar um pacote de “Leis da maldade” que ataca os 
trabalhadores e o povo pobre. As medidas do governo Mi-
chel Temer virão fatiadas através de diversos projetos, que 
passam por reformar a CLT e promover mudanças na Previ-
dência. Na prática significará aumentar a idade da aposen-
tadoria, mexer no 13º salário e retirar direitos que hoje são 
legais, como pagamento de horas extras e férias de 30 dias.

Estão em jogo também os investimentos nas áreas de 

Saúde e Educação. Com a desculpa de “arrumar” as contas 
públicas, querem aplicar o “Ajuste Fiscal”, um “nome bonito” 
para promover a retirada de direitos, o arrocho salarial, as 
terceirizações, o desemprego, a carestia e as privatizações. 

Mais uma vez, empresários, banqueiros e governos 
querem jogar a crise da economia nas costas da classe tra-
balhadora. Quando a economia cresce, os lucros ficam com 
as grandes empresas e os bancos. Quando vem a crise, ela 
é atirada nas costas dos trabalhadores: é sobre nós que 
recaem o desemprego, a eliminação de direitos, o arrocho 
dos salários.

Querem que os trabalhadores paguem a conta da crise, 
para que os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais po-
bres. Tudo isso para continuar pagando as dívidas externa e 
interna que tiram 50% do orçamento do país para dar para 
os banqueiros e aos agiotas. Não podemos aceitar. É hora 
de construir a greve geral. 

Os vidreiros, petroleiros, trabalhadores dos Correios, 
metalúrgicos e os bancários já estão sentindo a “mão forte” 
do ajuste fiscal nas campanhas salariais. Eles estão lutando 
e preparam fortes mobilizações, pois a patronal já disse que 
vai endurecer e não vai conceder as reivindicações.

Para vencer esses ataques é preciso unificar as lutas! Unidade 
de ação em defesa dos direitos e da aposentadoria.Parceria de Seguros para os Vidreiros. Na Página 4.

Assembléia 23/10
Assembléia Geral
23 de Outubro • 10 horas • Sede do Sindicato

Nossa Pauta de Reivindicações
- Reposição integral da inflação.
- Aumento real sem parcelamento. 
- Manutenção integral das cláusulas existentes. 
- Antecipação da nossa database. 
- Valorização do piso da categoria. 
- Não ao banco de horas. 
- Redução da jornada de trabalho sem redução de salários.

A inflação de Dezembro/2015 
a Agosto/2016 ficou em 7,05% IGP-M. 

gados a ficar mais uma hora por dia para compensar. Já são 
muitas as queixas de problemas de saúde em função des-
sa super exploração em busca de lucro a qualquer preço! A 
coisa não para por aÍ: A SGD vai instalar novas máquinas no 
final do ano... Estamos de olho! Se continuar assim o sindi-
cato vai organizar a turma e preparar paralizações!

Aeroglass
Cotia
PLR Já!

Os trabalhadores querem a PLR. Quem está em crise são 
os trabalhadores, que recebem salários miseráveis e não o pa-
trão guloso atrás do lucro que não para de crescer! Só com luta 
a peãozada conquistará sua PLR!

Speed Temper
São Roque
Cadê a PLR?

Faz tempo que a empresa não abre negociação com sin-
dicato. Já protocolamos a pauta de reivindicações na Speed 
Temper e até agora nada de resposta. Estamos querendo con-
versar e negociar o que é de direito do trabalhador, por isso 
insistimos que a empresa sente à mesa para conversar. Quem 
avisa amigo é! Caso contrário só nos restará a alternativa de 
paralisar na porta de fábrica!

Anchieta / Vitrale
Vila Carrão
O desrespeito continua!
1. Por um Vale Alimentação decente, digno do trabalhador, 
e não esse VA de miséria que é pago hoje;
2. Tá na hora da fábrica oferecer almoço em um refeitório ade-
quado e com espaço. Além de melhorar o ambiente de traba-
lho porque proporciona um pouco mais de conforto ao tra-
balhador, o almoço servido em local em boas condições tem 
tudo a ver com a saúde e higiene dos funcionários;
Um torneio para relaxar!

Afinal ninguém é de vidro. É tanto estresse no dia a dia de 
trabalho, que a peãozada se reuniu e promoveu um torneio 
de futebol para descontrair. Veja a foto abaixo.

M Simões
Guarulhos
Patrão enrolado, enrolando mais!

É só um recado: A M Simões fez uma série de acordos 
com o Sindicato e não está cumprindo nenhum. Se a empresa 
não é séria, vai ter o que merece! É bom ficar atento!!!

Leão
Guarulhos
Está virando humilhação!

Primeiro porque a empresa paga o piso de miséria, que 
fica mais baixo ainda porque está sendo engolido pela infla-
ção. Depois porque a diretoria está descontando a justificativa 
médica no VA, que também é muito baixo. O Sindicato e os 
trabalhadores não estão gostando nenhum um pouco desta 
humilhação que estão sendo submetidos.

Casa Vania
Guarulhos
Ditadura no trabalho!

E não é? Vejam:
1. A empresa finge que não sabe que o comprovante de ida 
ao médico serve justamente para abonar falta. Trata-se de 
direito adquirido que a fábrica não vem aplicando...
2. Não tem PLR, na contramão da maioria das empresas da 
categoria dos vidreiros...
3. Não tem almoço para os funcionários e a cesta básica é 
irrisória...
4. Ambiente de trabalho de total desmotivação...

Vai tratar mal a peãozada assim lá na casa do chapéu. Es-
tamos de olho! A canoa vai virar, porque do jeito que está não 
pode ficar!!!

Nadir Figueiredo
Suzano
Assédio Moral NÃO!

Faz tempo que estamos “bem espertos” com a Nadir Fi-
gueiredo. Toda vez que recebemos denúncias de descumpri-
mento dos direitos trabalhistas e de assédio moral, o sindi-
cato toma as medidas cabíveis em defesa dos trabalhadores. 
Esse é o papel de um sindicato de luta e isso incomoda os 
patrões!

Acontece que a postura da direção da Nadir, em vez de 
apurar as denúncias e encontrar soluções, é a de fazer vista 
grossa e muitas vezes intensifica o assédio advertindo ainda 
mais e injustificadamente seus empregados.

Nós, trabalhadores e sindicato, estamos muito revoltados 
com o que vem ocorrendo. A Nadir está cutucando a onça 
com vara curta. Além das medidas legais que deveremos to-
mar, muita luta virá por aí!

Ruvolo
Itaquaquecetuba
PLR até 2018!

O Sindicato assinou acordo com a direção da Ruvolo que ga-
rante o pagamento da PLR em 2016, 2017 e 2018. Foi ótimo para 
os trabalhadores, afinal significa dinheiro certo e segurança para 
todos! A primeira parcela de 2016 será paga em outubro. Aí sim!!!

Mundial
Ferraz de Vasconcelos
Mais PLR até 2018!

Outra vidraria manual que fechou acordo com o Sindicato 
para pagamento de PLR até 2018. A peãozada ficou “de boa”! 
E tem empresa que está com a mão fechada. Xô crise!!!

Decorliz
Suzano
Nenhum Direito a Menos!

A direção da Decorliz chamou individualmente os trabalha-
dores e propôs transferência para a Bruxelas. Só que a proposta 
era um “negócio da China”, porque a empresa queria que os tra-
balhadores abrissem mão da multa de 40% do FGTS. O Sindicato 
interviu, disse que esse procedimento era ilegal, e que a empre-
sa deveria procurar outro caminho que não tirasse direitos dos 
trabalhadores.

Após duas reuniões com a Decorliz as negociações estão pa-
radas. Aguardamos manifestação da empresa para chegarmos a 
um entendimento!

SGD
Água Branca
A pressão só aumenta!

A empresa cada vez mais reduz o quadro de funcionários. 
A peãozada que fica é obrigada a trabalhar mais para manter a 
produtividade. Para piorar, os trabalhadores ainda são obri-



CULTURA
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QUEM É MARIA DA PENHA?
Primeiro, vamos entender o nome dessa lei. Ma-

ria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica brasi-
leira que, no ano de 1983, sofreu severas agressões de 
seu próprio marido, o professor universitário colombia-
no Marco Antonio Heredia Viveros. Em duas ocasiões, 
Heredia tentou matar Maria. Na primeira, com um tiro 
de espingarda, deixou-a paraplégica. Depois de passar 
quatro meses no hospital e realizar inúmeras cirurgias, 
Maria voltou para casa, ocasião em Heredia tentou ele-
trocutá-la durante seu banho.

Maria pôde sair de casa graças a uma ordem 
judicial. Uma árdua batalha foi travada para que seu 
agressor fosse condenado, que só aconteceria em 1991, 
e a defesa alegou irregularidades no procedimento do 
júri. O caso foi julgado novamente em 1996, com nova 
condenação. Mais uma vez, a defesa fez alegações de 
irregularidades e o processo continuou em aberto por 
mais alguns anos. Enquanto isso, Heredia continuou em 
liberdade.

Nesse tempo, Maria da Penha lançou um livro, 
no ano de 1994, em que relata as agressões que ela e 
suas filhas sofreram do marido. Em 1998 conseguiu le-
var seu caso para a Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos da Organização dos Estados Americanos 
(OEA). Foi assim que o governo brasileiro se viu obri-
gado a criar um novo dispositivo legal que trouxesse 
maior eficácia na prevenção e punição da violência do-
méstica no Brasil. 

Em 2006, o Congresso aprovou por unanimidade 
a Lei Maria da Penha, que já foi considerada pela ONU 
como a terceira melhor lei contra violência doméstica 
do mundo.

LEI MARIA DA PENHAFORA TEMER!
29 de setembro – Grande paralisação nacio-
nal dos metalúrgicos – rumo à greve geral

Em 8 de setembro último, na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, uma reunião de represen-
tantes da categoria de todo o país e de centrais sindicais, 
decidiram se unir na convocação de uma paralisação 
nacional dos metalúrgicos para o dia 29 de setembro.

Foi discutida a ampliação do movimento para os de-
mais trabalhadores. Significa transformar a iniciativa da 
categoria metalúrgica em um Dia Nacional de Paralisa-
ção de todas as categorias no país.

Assim, em 29 de setembro passado, os metalurgicos 
organizados nos seus diversos Sindicatos e Centrais Sin-
dicais, unidos, mostraram o caminho de luta. Mais de 
600 mil metalúrgicos paralizaram e fizeram manifesta-
ções por todo o País.

Foi uma grande oportunidade e o primeiro passo 
para unificar as mobilizações rumo à Greve Geral, tão 
necessária neste momento em que se forjam ataques 
históricos à classe trabalhadora brasileira.

– EM DEFESA DA APOSENTADORIA, CONTRA A REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA!
– EM DEFESA DOS DIREITOS TRABALHISTAS!
– CONTRA O DESEMPREGO E A TERCEIRIZAÇÃO!
– SAÚDE, EDUCAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE DIGNO 
PARA TODOS!

Fora Temer!
Muitas manifestações e atos têm sido realizados 

pelo povo pobre e trabalhador pelo Fora Temer, exigindo 
Eleições gerais e Nenhum Direito a menos. Temer, junto 
com esse Congresso corrupto, é o responsável pela apli-
cação dessas políticas que atacam os direitos dos traba-
lhadores e garantem os privilégios da burguesia. 

A consolidação do impedimento da presidente Dil-
ma não altera a situação dos trabalhadores e os ataques 
seguirão mais fortes considerando o aprofundamento 
ainda maior da crise econômica. Por isso, nenhuma con-
fiança no governo Temer e nesse Congresso controlado 
por banqueiros, latifundiários e grandes empresários, a 
serviço dos ricos e poderosos.

Cunha já vai tarde!
Mas só a cassação não basta! Prisão e confisco dos 

bens de todos os corruptos
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VOCE SOFREU,                                          
OU CONHECE ALGÚEM QUE SOFREU, 

VIOLENCIA DOMÉSTICA?
Então ligue para o número 180,               

a Central de Atendimento à Mulher.    
Nesse número você receberá orienta-
ções sobre direitos e serviços para a 
população feminina em todo o País.

AVISO AO ASSOCIADO DO ABC
A partir de 17 de outubro o atendimento do odontológico de São Bernardo do Campo não mais será 
realizado na Sub Sede, e sim no NOVO ENDEREÇO do dentista:
Consultório Dr. William
Endereço: Rua Atlântica, 56 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo

Wheaton 
São Bernardo do Campo
Violência fez mais duas vidreiras vítimas!

Duas irmãs, companheiras vidreiras da Wheaton, 
perderam a vida em 9 de setembro último, próximo à 
residência, quando desceram do ônibus da empresa 
e foram atropeladas por um veículo que fugia da po-
lícia. Katia e Kelly Aguiar trabalhavam das 14h às 22h 
na Decor. Muito triste! Fica aqui as condolências do 
Sindicato à família das companheiras!
Companheiro Biro, presente!

Em 18 de agosto passado o companheiro Edval-
do Guimarães, o Biro da manutenção, veio a falecer 
vítima de um infarto. Nossos sentimentos à família!
Wheaton pega geral na Decor e na Viton!

O Sindicato recebeu várias denúncias das 
companheiras (os) da Wheaton Decor e Viton. 
As denúncias foram encaminhadas para a dire-
ção da empresa, que prometeu providências 
sobre os problemas apresentados. Os trabalha-
dores e o Sindicato estão atentos! Se, em vez 
de solução, vier represália, a cobra vai fumar!
Periculosidade para eletricistas

Em reunião com o Sindicato, a direção da 
Wheaton solicitou o prazo de até 26 de novem-
bro próximo para apresentar uma solução para 
a questão da periculosidade. Após esse prazo, 
não havendo entendimento, o Sindicato entra-
rá com um processo!
Insalubridade é a próxima questão

Concluído a discussão em torno da insa-
lubridade abriremos discussão sobre o pro-
blema da insalubridade em alguns setores da 
empresa. Nos aguardem!
Discussão do Convênio Médico

Foi aberta rodada de negociação com o 
Sindicato para discutir melhorias e uma maior 
abrangências do Plano de Saúde.
Tá falado!
Vem aí, em outubro, a PPR! E, aguardem, por-
que a Campanha Salarial vai ser quente!

Space
São Caetano e Santo André

Resolvendo irregularidades
Os companheiros da Space São Caetano de-

nunciaram irregularidades na empresa, algumas 
delas inclusive relacionadas ao descumprimen-
to da convenção coletiva. O Sindicato convocou 
a empresa e realizou duas reuniões na sub sede 
do ABC. 

Veja o que foi combinado:
1. O adiantamento salarial será pago a partir 
do dia 21 de novembro e, após essa data se-
guirá a convenção coletiva;

O Operário e o Agregado
Patativa do Assaré
Sou matuto do Nordeste,
Criado dentro da mata.
Caboclo cabra da peste,
Poeta cabeça-chata.
Por ser poeta roceiro,
Eu sempre fui companheiro
Da dor, da mágoa e do pranto.
Por isso, por minha vez,
Vou falar para vocês
O que é que eu sou e o que eu canto:
Sou poeta agricultor,
Do interior do Ceará.
A desdita, o pranto e a dor,
Canto aqui e canto acolá.
Sou amigo do operário
Que ganha um pobre salário,
E do mendigo indigente.
E canto com emoção
O meu querido sertão
E a vida de sua gente.
Procurando resolver
Um espinhoso problema,
Eu procuro defender,
No meu modesto poema,
Que a santa verdade encerra,
Os camponeses sem terá
Que os céus desse Brasil cobre,
E as famílias da cidade
Que sofrem necessidade,
Morando no bairro pobre.
Vão no mesmo itinerário,
Sofrendo a mesma opressão.

8 de outubro, dia do Nordestino
A data foi instituída em 2009, em São Paulo, por ser a cidade onde 

vive o maior número nordestinos no Brasil. O dia 8 é uma homenagem 
ao centenário do nascimento de Antônio Gonçalves da Silva, conhecido 
como Patativa do Assaré, poeta popular, compositor e cantor cearense. 
Poemas como Triste Partida, vaca estrele e boi fubá, entre outros estão 
imortalizados nas vozes de Fagner e Luis Gonzaga. Além disso, trata-se 
também de uma homenagem ao célebre Catulo da Paixão Cearense, autor 
da famosa música “Luar do Sertão”. Entre muitas formas de expressão po-
pular do nordestino o cordel destaca-se, pela sua criatividade em tratar os 
assuntos do dia a dia.

Na cidade, o operário;
E o camponês, no sertão.
Embora, um do outro ausente,
O que um sente, o outro sente.
Se queimam na mesma brasa
E vivem na mesma guerra:
Os agregados, sem terra;
E os operários, sem casa.
Operário da cidade,
Se você sofre bastante,
A mesma necessidade
Sofre o seu irmão distante.
Sem direito de carteira,
Levando vida grosseira,
Seu fracasso continua.
É grande martírio aquele
A sua sorte é a dele
E a sorte dele é a sua!
Disso, eu já vivo ciente:
Se, na cidade, o operário
Trabalha constantemente
Por um pequeno salário,
Lá no campo, o agregado
Se encontra subordinado
Sob o jugo do patrão,
Padecendo vida amarga,
Tal qual o burro de carga,
Debaixo da sujeição.
Camponeses, meus irmãos,
E operários da cidade,
É preciso dar as mãos
E gritar por liberdade.
Em favor de cada um,
Formar um corpo comum,
Operário e camponês!
Pois, só com essa aliança,
A estrela da bonança
Brilhará para vocês!
Uns com os outros se entendendo,
Esclarecendo as razões.
E todos, juntos, fazendo
Suas reivindicações!
Por uma Democracia
De direito e garantia
Lutando, de mais a mais!
São estes os belos planos,
Pois, nos Direitos Humanos,

Nós todos somos iguais!

2. A Cesta básica será normalizada já a partir de setembro;
3. O Vale Alimentação será corrigido em dezembro de 
2016 pela Convenção Coletiva, e continuará sendo rea-
justado anualmente pelo índice de reajuste das futuras 
convenções; 
4. Em 2017 será elaborado um plano de PLR a ser pago 
aos trabalhadores;
5. Tem trabalhador ganhando menos para o exercício da 
mesma função. A empresa se comprometeu a acertar 
essas diferenças, afinal, “trabalho igual salário igual”.
6. Fim da cobrança de consulta médica, ou seja, fim 
da coparticipação. Somente será cobrado o que está 
previsto na Convenção Coletiva, assim o reajuste será 
de 0,03% do salário, somado ao valor cobrado;
7. Os trabalhadores de Santo André serão enquadra-
dos ao Sindicato dos Vidreiros, segundo a nossa Con-
venção Coletiva. A partir de agora o Atestado Médico 
será pago integralmente e somente será descontado, 
sendo um atestado de horas e não havendo retorno 
ao trabalho;

Garante
São Bernardo do Campo
Está pago! Mas ainda sem comida...

Esclarecendo o equívoco, a Garante pagou os re-
ajustes da categoria conforme a Convenção Coletiva. 
Precisa agora é voltar o “rango” do pessoal, porque a 
barriga tá vazia!

Total Glass
Sertãozinho/Mauá
É preciso aumentar!

A Total Glass pagou a 2º parcela da PLR. No pró-
ximo ano a peãozada quer um aumento da PLR, sabe 
como é, a grana tá curta! O Sindicato fará assembléia 
na porta da fábrica para discutir uma proposta para ser 
encaminhada à direção da empresa.

Ibravir
Rudge Ramos

Acordo fechado!
1. A Ibravir queria cobrar o Convenio Médico acima do 
estabelecido na Convenção Coletiva. Nada disso! Os 
trabalhadores não aceitaram e ficou combinado assim: 
R$ 30,00 por vida, com teto máximo de R$ 120,00;
2. A refeição estava ruim. A peãozada, então, pediu um 
ticket de R$ 12,00 por dia de trabalho, reajustado con-
forme a Convenção Coletiva;
3. Em outubro será discutida a PLR;
4. O segundo turno passará a trabalhar das 8h30 às 
16h30;
5. O uniforme está muito surrado. Ficou combinado 
que após o retorno da parada do forno será fornecido 
uniforme novo;

DESAPARECIDO: José Carlos da Silva (Neguinho), sócio do sindicato e ex trabalhador 
na CARLOS GONÇALVES VIDROS está desaparecido. 
Informações favor ligar no tel.: 11 2741-3535 com Robinson.


