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NENHUM DIREITO A MENOS!
Foto: Richard Selestrino

RECADO

DO

A aprovação do
impeachment do governo
Dilma pelo Senado vai abrir o
Planalto para um governo
Temer/Cunha/Aécio.
A burguesia brasileira
está apostando em um novo
governo que proporcione
m e l h o re s co n d i çõ e s p a ra
acelerar os ataques à força de
trabalho, reduzindo seus custos
e aumentando a exploração
direta e indireta, sugando maisvalia como um vampiro suga o
sangue da vítima, atacando
direitos e conquistas da classe
trabalhadora.
TERCEIRIZAÇÃO
Um destes ataques é a PL
4 3 3 0 / 2 0 0 4 , q u e p ro m ete
legalizar a terceirização não
apenas das atividades-meio,
mas também das atividadesfim.
A s c o n d i ç õ e s
econômicas dos trabalhadores
e da juventude continuarão a se
deteriorar no próximo período
e as lutas vão crescer.
O governo Temer não
terá chances de conquistar

ZÉ

Trabalhadores protestam em evento no dia 1º de Maio; direitos trabalhistas estão ameaçados

estabilidade. O trabalho que
realizaram com o Impeachment
dia 17 de abril vai frutificar
liberando mais e mais forças em
luta contra esse sistema podre.
POLÍTICOS CORRUPTOS
Estes políticos, unidos
pelos interesses mais escusos e
privados ignoraram, inclusive,
os avisos de todas as burguesias
imperialistas, e deram o toque
de derrubada do governo sem
que eles próprios tenham a
menor unidade, legitimidade
ou popularidade para governar.
Os maiores jornais
imperialistas do mundo (New
York Times, Wall Street Journal,
Le Monde, Financial Times, The
Economist) alertaram estes
partidos burgueses
provincianos e mafiosos para a
aventura em que se metiam se
aprovassem o impeachment.
Avisaram que era um
salto irresponsável no escuro
um impeachment realizado por
um Congresso onde a maioria é
réu ou acusada de corrupção.
Alertaram para a criação
de uma situação incontrolável e

INFLAÇÃO
DEZ/2015.................0,90%
JAN/2016 .................1,51%
FEV/2016.................0,95%
MAR/2016................0,44%
ABR/2016.................0,64%

As perdas salariais de Dezembro
de 2015 até Abril de 2016, estão
acumuladas em 4,52%, conforme
o índice INPC do IBGE.

que os defensores do
impeachment não tinham
n e n h u m g o v e r n o
minimamente estável para
colocar no lugar, ao mesmo
tempo em que lançavam uma
parte considerável da
população numa situação de
combate aberto.
DESMORALIZAÇÃO
A aprovação do
impeachment pela Câmara
aprofunda a desmoralização
das instituições burguesas.
A votação do dia 17 de
abril, onde os deputados que
votaram a favor do
impeachment declarando voto
p o r s e u s f i l h o s , fa m í l i a s ,
religião, etc; mostraram a
verdadeira face deste
Congresso de corruptos e
picaretas.

Não temos nenhuma
dúvida que o Governo Temer e
este Congresso pretendem
atacar os direitos e conquistas
dos trabalhadores.
No último domingo, o
novo ministro da fazenda, o
banqueiro Henrique Meirelles
falou claro que eram
necessárias 3 medidas
fundamentais: Reforma da
Previdência, Corte nos Gastos
Públicos e Aumento da
Produtividade (leia-se
diminuição dos salários).
Temos consciência que
só a mobilização e luta dos
trabalhadores poderá impedir
estes ataques.
Nós somamos a todos que
gritam: Fora, Temer e esse
Congresso Nacional!
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CHÃO DA FÁBRICA

O Sindicato está de olho nas
injustiças cometidas pelo patrão

CEBRACE

ASSÉDIO MORAL, PERSEGUIÇÃO E
INCOMPETÊNCIA NA CEBRACE

Tem chefe que está faltando com o respeito com os trabalhadores,
principalmente, com sua própria equipe

Incompetência de chefe do
turno A. Na folga, ficou constatado
que este chefe não tem mesmo
competência para comandar uma
equipe. Não tem respeito com os
trabalhadores, principalmente,
com sua própria equipe.
Por causa desta
incompetência, recentemente,
após fazer feedback com o
funcionário, o mesmo saiu de
férias e na sua volta ao trabalho, o
mesmo funcionário que ele
avaliou como excelente, foi
demitido e não sabe o motivo de
sua saída.
A Cebrace sempre disse
que segurança é prioridade, mas
para este chefinho de equipe não
é. Ele não pratica nem uma
segurança com os trabalhadores,
manda quebrar as pilhas com dois

operadores, sendo que para o
procedimento são necessários
três. Recentemente, teve um
acidente.
Não abre PTSA correta, só abre
na sala.
Não verifica o local correto.
Não faz DDS coletivo com
os funcionários, só individual, no
ramal, com produção em
movimento e, ainda, a Cebrace
disse ser primeiro lugar em
segurança. Está muito longe!
Também, na Cebrace de Jacareí
tem um técnico de segurança do 3º
turno que só fica atrás das pilhas
para fazer relatório contra os
trabalhadores.
Se liga, vá dormir em outro lugar!

CADÊ O PPR QUE ENCOLHEU?
NADIR FIGUEIREDO
Os trabalhadores da Nadir
Figueiredo precisam de respeito em
todos os aspectos.
Veja o que está acontecendo.
A empresa produziu a todo vapor o
ano inteiro e quando chegou na hora
do fechamento da PPR foi uma
decepção. A empresa alega que os
trabalhadores não atingiram as
metas e pagou uma mixaria.
Já passou da hora dos trabalhadores
se organizarem para cobrar o que é
nosso por direito.
Outra coisa que está
acontecendo é que no setor de

fabricação tem um operador em cada
máquina para operar e fazer limpeza,
principalmente na PQ os operadores
só faltam desmaiar de tanto calor.
Na parte de trocas de
mercadoria, o chefe grita, maltrata os
mecânicos, podendo até ocasionar
demissão por justa causa de um pai
de família com apoio da gerência do
setor.
Quando o sindicato faz
assembleia na porta da fábrica, os
trabalhadores se sentem ameaçados
de serem demitidos por alguns
representantes da empresa.
Pedimos providência da
diretoria da Nadir Figueiredo.

RESPEITE O PEÃO
VIDRARIA ANCHIETA
O Sindicato está
recebendo várias denúncias de
trabalhadores da Vidraria
Anchieta.
Tem chefe que pensa
que é dono da fábrica,
principalmente, o setor de
ferramentaria que a chefia
trata alguns trabalhadores
bem e outros com ameaça
pegando no pé.
Os trabalhadores da
ferramentaria estão bastante

incomodados com esta
situação.
Esse chefe tem que
lembrar que a ferramentaria já
parou por duas vezes dentro do
setor por causa desse tipo de
atitude.
Alguns chefes da
fabricação fazem as mesmas
práticas.
Companheiros já passou da
hora de nos organizarmos
para dar um basta nesta
situação.

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Fabricação, Beneficiamento e Transformação de Vidros, Cristais, Espelhos, Fibra e Lã de Vidro no Estado de São Paulo.
Sede: Av. Rangel Pestana, 1189 - Brás - ( 3312-7777 / 3228.3088 - F. de Vasconcelos: R. Lourenço Paganucci, 71 - (4678.1580 - Água Branca: R. Moacir Trancoso, 68 (/FAX: 3611.1703 - S.B. do Campo: Av. das Rosas, 122 - (4339.1834 - Rio Claro: R. 6-A, nº 736 - ((019) 3525.3070 - S.J. dos Campos: R. Genesia B. Tarantino, 424 ((012) 3922.4181 - Publicação da Secretaria de Imprensa do Sindicato - Jornalista Responsável: Richard Selestrino - (MTB 59.228) - RD Gráfica ( 2782-5515
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PLANO DE SAÚDE DA WHEATON ESTÁ NA U.T.I.
Trabalhadores se queixam de ambulatório e da dificuldade para conseguir consultas e exames; isto não está certo!

WHEATON
AMBULATÓRIO: Os trabalhadores
ainda estão com dificuldades para marcar
consultas. A Dra está sempre com a agenda
cheia e o Dr escolhe os pacientes que quer
atender. Isso é um descaso!
E pra ajudar a transição do convênio não
acaba nunca e quem sofre são os
trabalhadores.
Os trabalhadores tem o direito de ir ao
ambulatório para atendimento, mas há
muita reclamação da enfermeira chefe que
trata os trabalhadores com rispidez.
RESTAURANTE: No refeitório as
coisas pioraram, as misturas parecem ser
cortadas a laser de tão pequenas, o suco
parece um xarope, faltam bandejas e a fila

CALOR INSUPORTÁVEL E COMIDA RUIM
DECORIDEA
O calor e local sem circulação
faz com que funcionários desmaiem
na Decor.
Refeitório - A Sodexo
assumiu o restaurante, no entanto,
com a nova empresa acompanharam
os velhos problemas.
Os funcionários reclamam da
qualidade do suco, a mistura é
lamentável, uma verdadeira miséria,
parece que o bife é dividido em
quatro pedaços.

No horário de pico (12:00)
faltam talheres, bandeja , salada.
Nova empresa, velho
problema. A empresa alega corte de
gastos por conta da crise, crise essa
que não afeta a empresa em nada, só
os trabalhadores.
No final do ano com várias
demissões e dispensa de
aposentados, ficamos sabendo de
várias promoções em outros setores.
Que crise é essa que só afeta
o trabalhador?

PROGRAMA FORA DO AR
Chefia com truculência, assédio
moral e perseguição aos
trabalhadores, por parte de alguns
chefes mal preparados que a
empresa possui.

A linha 1 está precária de
ferramenta no final de linha. A galera
não tem ferramenta decente nem
para fechar colar. Depois que
colocaram as câmeras de segurança,
a chefia mal aparece lá.
Te m u m p r o g r a m a n a
Cebrace que se chama WCM. Se
funcionasse, seria muito bom, porém
a chefia está matando o programa pra
galera. O programa é que nem
“caviar” (só ouvem falar).
A chefia do C5 está de
arrebentar. Contrataram um novato
para subgerente que fica apavorando
a galera que é fichada como técnico
de automação (salário menor que
operador D) para ficar fazendo “6s”,
consertar equipamentos, fazer
inspeção, operar a área da
composição que não é pequena e
tem que ajudar em outras áreas.

aumenta!
NOVA GESTÃO: A nova gestão
tem demonstrado muito interesse em
ajudar os trabalhadores, ouvindo as queixas
e buscando melhorias, porém são
impedidos por gestores antigos que acham
que os trabalhadores não têm direito de se
defenderem.
Têm líderes, principalmente no período
noturno, que tratam os trabalhadores com
desrespeito, coagindo e ameaçando,
fazendo com que eles tenham medo de
lutar pelos seus direitos.
Não se omita, lute por seus direitos,
denuncie qualquer abuso, procure um
diretor do sindicato ou vá direto ao RH ,
com isso conseguiremos mais qualidade no
ambiente de trabalho.

HORÁRIO RUIM
A Decoridea não respeita
ninguém. Aplica aquilo que interessa
para a empresa sem ouvir os
trabalhadores.
A empresa demitiu mais de 50
trabalhadores, encerrou o 3º turno e
transferiu algumas trabalhadoras para
os dois turnos, da manhã e da tarde.
O pior, implantou dois horários ruins
para os dois turnos.
Veja o saco de maldades:
1º turno: das 5 da manhã às
14h48.
2º turno: das 14h48 à 00h10,
ou seja, meia noite e dez minutos.
As trabalhadoras correrão
riscos de assaltos de madrugada na
rua.
O Sindicato tentou buscar

uma solução negociada, mas a
empresa não quis conversa e disse
que iria implantar e pronto.
O Sindicato vai tomar
medidas para tentar barrar essa
truculência da empresa.
E vo c ê , t ra b a l h a d o ra ,
levante a cabeça. Não seja escrava
que aceita tudo.
Reaja contra esta truculência
patronal. Você precisa do emprego
para sobreviver e não para colocar a
vida em risco.
Ninguém vai colocar
limusine para te levar em casa
.
O risco é maior, principalmente,
para quem mora na quebrada.

CEBRACE - JACAREÍ
O s c a r a s e s t ã o
sobrecarregados, saturados de tantas
tarefas e isso não é bom para a
segurança, muito menos para a saúde
dos companheiros.
Os caras não tem descanso
nem na hora do almoço, pois quando
eles estão no restaurante o rádio toca
para liberar caminhão.
Os mecatrônicos de folga
também estão insatisfeitos, pois não tem
qualificação de “A+” igual aos operadores
que são da equipe de folga tem.
Também sobre algumas
“SOACs” que foram abertas após
acidente (2011) e até hoje não foram
feitas quaisquer ações, devem ter sido
abertas só para justificar na França, pois
até hoje a galera sofre com o problema
(feeder linha 1).
Será que a direção da empresa
vai tomar providência imediatamente ou
vai esperar vários anos como as
“SOACs”?
Estamos de olho!

Curta nossa página

facebook.com/vidreirossp

O novo horário
dos turnos
prejudica os
trabalhadores na
Decor Idea;
Empresa não quis
negociar

DEU A LOUCA NA ASSEMBLEIA
AGC - GUARATINGUETÁ
Foi só uma assembleia, mas o
medo da AGC que virasse uma
paralisação provocou um total
descontrole e truculência por parte
dos advogados da empresa.
Em uma assembleia que
ocorria pacificamente, os advogados
chegaram gritando com todo mundo,
principalmente, com os
companheiros terceirizados,
querendo coloca-los a força para
dentro da fábrica.

Chamaram até a polícia. Será
que não sabem que na AGC só tem
trabalhador (as)?
O Sindicato ficou sem saber
com quem negociar, com o jurídico ou
com o RH.
Estamos de olho!

www.vidreiros.org.br
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ENCONTRO REÚNE MULHERES NO SÍTIO DOS VIDREIROS
Drogas no universo feminino foi um dos temas debatidos durante 24ª edição do evento, realizado anualmente pelo Sindicato
Em março, o 24º Encontro
das Mulheres Vidreiras, evento
organizado pela Comissão das
Mulheres do Sindicato dos Vidreiros
de São Paulo, reuniu trabalhadoras
da indústria de vidros no Sítio dos
Vidreiros, localizado em Bom Jesus
dos Perdões, próximo a Nazaré
Paulista.
Neste ano, o encontro teve
palestras da psicóloga Geneide de
Barros Gomes, do CAPS Álcool e
Drogas 3 de São Bernardo do Campo,
com o tema “Drogas no Universo
Feminino, e da jornalista Renata Brito
que trouxe o tema “Meninas da
Fundação Casa”: com a jornalista
Renata Brito.
A Comissão das Mulheres
Vidreiras agradece a participação das
companheiras e pede mais
participação das mulheres nas
assembeias. “Somos 52% da
população e precisamos nos
empoderar, mas para isso é preciso
estar nos espaços em que as decisões
são tomadas, sejam elas quais forem.
Te m o s q u e fa ze r p a r t e d e s s a
mudança”, destaca a Comissão das
Mulheres Vidreiras.

Foto: Richard Selestrino

APOSENTADOS REALIZAM O 16º ENCONTRO
NA COLÔNIA DOS VIDREIROS
Foto: Richard Selestrino

Em abril, os aposentados vidreiros participaram do 16º Encontro dos Aposentados Vidreiros, realizado na Colônia de
Férias dos Vidreiros, em Praia Grande – SP. O evento discutiu e debateu sobre a situação da Previdência Social, a defesa
dos direitos trabalhistas e a crise política brasileira.
O encontro também serviu para falar sobre as atividades realizadas pela Associação dos Aposentados Vidreiros.

