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RECADO DO ZÉ

Mais um ataque foi dado 
aos direitos conquistados 

pelos trabalhadores em tantos anos 
de luta. O texto-base da reforma da 
previdência foi aprovado em pri-
meira votação e retira da maioria 
da classe trabalhadora a possibili-
dade de se aposentar. Junto a essa 
derrota, presenciamos uma reces-
são econômica que não parece ter 
fim, uma crise de empregos e uma 
constante sensação nos trabalhado-
res de insegurança e instabilidade. 
Nesse contexto o governo propõe o 
saque do FGTS, sugerindo ser uma 

ajuda para a economia quando na 
realidade não passa de mais uma ar-
madilha. A medida é um 
presente aos bancos e não 
ao trabalhador, que anos 
atrás conseguia usar o sa-
que para dar entrada na 
casa própria e hoje pode-
rá no máximo pagar uma 
fatura atrasada do cartão 
de crédito. A única saída 
para os trabalhadores se-
gue sendo a organização 
em unidade a resistência 
nas ruas, construindo ma-

nifestações e mobilizando a classe 
contra a retirada de direitos.

Mais ataques e ciladas do governo federal

Câmara aprovou texto-base da reforma da Previdência
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APOSENTADOS

Reunião da Associação de aposentados
A associação dos aposentados Vi-

dreiros de São Paulo convoca seus 
associados para a apresentação de 
nossa nova parceria em planos de 
saúde e seguros.

Benefícios aos associados
A luta dos trabalhadores organiza-

dos sempre foi a responsável pelas 
conquistas e manutenção de direi-
tos trabalhistas. Fortalecer a catego-
ria e organizar a defesa dos direitos 
dos trabalhadores vidreiros sempre 
foi a principal missão do nosso sin-
dicato, que existe a mais de 85 anos 
como ferramenta legítima de orga-
nização da nossa classe.

Além de lutar pelos direitos de 
todos os trabalhadores vidreiros, o 
sindicato disponibiliza alguns ser-
viços para os trabalhadores associa-
dos:
Colônia de férias – Praia Grande
São 32 apartamentos à disposição 

dos associados e dependentes, a 200 
metros da praia, com refeitório, área 
de recreação e amplo auditório para 
eventos.

Sítio dos Vidreiros
Localizado em Bom Jesus dos Per-

dões, próximo a Nazaré Paulista. 
Possui uma grande área verde, além 
de salão de festas, churrasqueira, 
trilha para caminhada, piscinas para 
adultos e crianças, campo de futebol 
society e salão de jogos. 

Médico do trabalho e dentista
O Sindicato disponibiliza aos as-

sociados consultas com médico do 
trabalho, todas as terças-feiras, das 
10h às 12h na sede central do sin-
dicato. Os Associados também con-
tam com atendimento odontológico 
na sede, as segundas e quartas du-
rante todo o dia e as terças no perí-
odo da manhã. Para mais informa-
ções ou agendar sua consulta entre 
em contato pelo telefone 3312-7777.

Departamento jurídico
A Secretaria de Assuntos Jurídicos 

do Sindicato está à disposição dos 
associados para causas trabalhis-
tas e acidentárias. Os atendimentos 
acontecem tant na sede central no 
Brás como nas subsedes:
Sede– Terças-feiras das 10h ás 12h
Subsede Ferraz de Vasconcelos– 
Quartas-feiras a cada 15 dias, das 
9h às 11h
Subsede São Bernardo do Campo– 
Quintas-feiras a cada 15 dias, das 
15h às 17h
Subsede São José dos Campos– 
Sextas-feiras a cada 15 dias, das 14h 
às 16h

SEU SINDICATO

MULHERES

Diretoras chamam 
vidreiras à luta

As mulheres ainda são inferiori-
zadas no trabalho, embora a Cons-
tituição assegure igualdade com os 
homens. Somos contratadas por 
salários menores que os pagos aos 
companheiros, os patrões nos fazem 
exigências absurdas por ocasião da 
admissão, até exames de gravidez. O 
tratamento que nos dispensam du-
rante o trabalho é de caráter discri-
minatório, chegando até a contro-
larem o nosso tempo no banheiro. 
Sofremos pressão, discriminação 
e violação da lei e nos mantemos 
caladas, muitas vezes por receio de 
perdermos o emprego. No fundo, o 
que nos falta para garantirmos que 
nossos direitos sejam respeitados 
são organização e conscientização 
como classe lutadora.

Somos parte importante da classe 
trabalhadora, e sem nossa partici-
pação, nenhuma luta conseguirá ter 
o êxito desejado. 

Como diretoras do sindicato, es-
tamos lançando 
esse apelo às 
companhei-
ras do se-
tor:

Mulher 
vidreira 
sindica-
lize-se e 
participe co-
nosco da luta contra 
a opressão!Leve sempre a carteirinha de sócio quando for à colônia ou ao sítio

Dia 08 de agosto às 10:00 
na sede do Sindicato, 

Avenida Rangel Pestana, 
1189 - Brás - São Paulo, SP



Saque do FGTS pode ser cilada para trabalhador
Após sete meses de governo sem 

nenhum programa para tirar o país 
da recessão e do desemprego, Bolso-
naro anunciou que vai liberar par-
cela dos saques das contas individu-
ais do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). Usando o falso 
discurso de que essa medida servirá 
para aquecer a economia, gerar em-

pregos e renda, o governo vai libe-
rar saques de até R$ 500 do FGTS 
entre setembro deste ano e março 
de 2020. Essa medida é paliativa e 
não resolve o problema da econo-
mia, nem do desemprego, pois na 
prática essa quantia não é suficien-
te para movimentar a economia no 
estágio em que se encontra hoje, e 

servirá basicamen-
te para que os tra-
balhadores paguem 
suas dívidas aos 
bancos. De acordo 
com a Serasa, o nú-
mero de brasileiros 
inadimplentes, que 
não conseguem se-
quer pagar contas 
de água e luz chegou 
a 63,2 milhões em 
abril, batendo novo 

recorde e representando 40,4% da 
população adulta do país. 

A liberação do saque não preten-
de diminuir a recessão e aumentar 
o poder de compra do trabalhador, 
mas sim liquidar as dívidas financia-
das pelos bancos a juros extorsivos. 

Além do insatisfatório valor dispo-
nibilizado, o trabalhador também 
poderá ser prejudicado no futuro, 
pois quem optar por fazer o saque 
antecipado perderá o direito de sa-
car todo o saldo da sua conta caso 
seja demitido sem justa causa. Esse 
ponto da medida é uma cilada para 
o trabalhador, em especial no mo-
mento de insegurança que vivemos 
com altas taxas de desemprego. 

Optar pelo saque hoje pode com-
prometer uma reserva para um 
eventual período de maior necessi-
dade.

CONJUNTURA NACIONAL

Reforma da previdência
Por 379 votos a 131, a Câmara dos 

deputados aprovou no dia 10 de ju-
lho o texto-base da reforma da pre-
vidência. Apesar das manifestações 
nas ruas dizerem não à reforma, a 
massiva propaganda do governo, a 
manipulações de dados pela gran-
de mídia quanto ao que significaria 
essa reforma e a liberação de cerca 
de 40 milhões de reais para cada de-
putado em emendas parlamentares 
garantiu que a reforma do governo 
Bolsonaro fosse aprovada em 1ª vo-
tação. O texto prevê, entre outros 
pontos, que seja fixada uma idade 

mínima para que os trabalhadores 
possam pedir sua aposentadoria: 65 
anos para homens e 62 anos para 
mulheres. Com as novas regras, a 
aposentadoria por tempo de con-
tribuição, na qual não ha-
via idade mínima, deixa de 
existir.

A luta contra a retirada de 
direitos segue ainda mais 
importante, é preciso que 
os trabalhadores mante-
nham-se mobilizados. Para 
o dia 13 de agosto está sen-
do convocado mais um dia 

nacional de lutas e é essencial que 
todos os trabalhadores participem 
e expressem seu descontentamento 
aos ataques que estamos recebendo. 
Juntos somos mais fortes.



Assédio Moral na Cebrace Jacareí. Te-
mos uma supervisora no setor de Itei que 
ameaça e grita com funcionários. Com 
esta falta de educação, postura e ética 
profissional não apresenta o perfil nes-
cessário para lidar com os funcionários. 

Cabe ressaltar que a supervisora anda 
distribuindo advertências e ainda não 
contente manda trabalhadores embora.

Até quando a direção da empresa vai fe-
char os olhos e deixar que esta superviso-
ra continue praticando essas injustiças? 
A direção não pode mais fingir que não 
está vendo, e o sindicato está de olho!

CHÃO DE FÁBRICA
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Infelizmente no setor do RH na sede 
temos uma funcionária praticando racis-
mo. Isso é crime inafiançável. O sindicato 
já está sabendo desse absurdo que acon-
tece na sede. Ressaltamos que o sindicato 
está providenciando um dossiê para en-
caminhar para a Matriz da empresa na 
França.

Companheiros, o sindicato neste ano renovou o acordo que rege os 
trabalhadores no regime 6x1 a trabalhar com folgas e sábados alterna-
dos.Vale lembrar que essa conquista é fruto da organização e luta dos 
trabalhadores junto com o sindicato. Fique sócio e fortaleça nossa luta.

A Owens Corning com sua nova gerên-
cia vem pressionando os trabalhadores 
em vários setores dentro da fábrica, co-
brança acirrada sobre TPM, aumento de 
velocidade das máquinas e diminuição 
do quadro de funcionários por setor au-
mentando a responsabilidade dos outros 
trabalhadores no mesmo salário. 

A última e mais grave ameaça para os 
trabalhadores foi uma demissão por jus-
ta causa de um trabalhador com 19 anos 
de casa, punindo não só o trabalhador, 
mas também toda a sua família, tentando 
fazê-lo de exemplo para outros funcioná-
rios já sobrecarregados que agora 
estão preocupados se no futuro 
serão os próximos.

O sindicato abomina essa ati-
tude e defende que nenhum tra-
balhador seja descartado sem ser 
ouvido e ter seus direitos assegu-
rados. Não fique só, fortaleça seu 
sindicato, pois juntos somos mais 
fortes. 

CEBRACE JACAREÍ OWENS CORNING 

SAINT GOBAIN / EUROVEDER / SEKURIT MAUA / AGR

CEBRACE JACAREÍ II

O Sindicato dos Vidreiros no estado de 
São Paulo informa aos companheiros de 
Rio Claro, Indaiatuba e região que decor-
rente os fortes ataques do atual governo 
federal contra as organizações sindicais, 
as atividades nas subsedes de Rio Claro e 
Água Branca foram encerradas.

Reiteramos que o sindicato continua 
ativo em defesa dos direitos dos vidrei-
ros, com suas sedes ativas no centro de 
São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, São 
Bernardo do Campo e São José dos Cam-
pos.Os atendimentos aos trabalhadores 
da região de Rio Claro estão atualmente 

sendo feitos na 
sala 3 do Pré-
dio do Siner-
gia (Sindicato 
dos Trabalha-
dores Ener-
géticos do 
Estado de São 

Paulo).

SEDES DO INTERIOR

Sede Centro: Av. Rangel Pestana, 1189
Subsede Ferraz de Vasconcelos: R. Godrofredo Osório Novaes, 71

Subsede São Bernardo do Campo: Av. das Rosas, 122 
Subsede São José dos Campos: R. Genesia B. Tarantino, 424

Atendimentos em Rio Claro: Av. Dois, 453, Sala 3

Visite nossas Sedes

Horário de Atendimento
Todos os dias das 8:00 as 17:00

Mundial

Assédio Moral na Cebrace Jacareí. Te-
mos uma supervisora no setor de Itei que 
ameaça e grita com funcionários. Com 
esta falta de educação, postura e ética 
profissional não apresenta o perfil nes-
cessário para lidar com os funcionários. 

Cabe ressaltar que a supervisora anda 
distribuindo advertências e ainda não 
contente manda trabalhadores embora.

Até quando a direção da empresa vai fe-
char os olhos e deixar que esta superviso-
ra continue praticando essas injustiças? 
A direção não pode mais fingir que não 
está vendo, e o sindicato está de olho!

CHÃO DE FÁBRICA
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Infelizmente no setor do RH na sede 
temos uma funcionária praticando racis-
mo. Isso é crime inafiançável. O sindicato 
já está sabendo desse absurdo que acon-
tece na sede. Ressaltamos que o sindicato 
está providenciando um dossiê para en-
caminhar para a Matriz da empresa na 
França.

Companheiros, o sindicato neste ano 
renovou o acordo que rege os trabalha-
dores no regime 6x1 a trabalhar com fol-
gas e sábados alternados.Vale lembrar 
que essa conquista é fruto da organização 
e luta dos trabalhadores junto com o sin-
dicato. Fique sócio e fortaleça nossa luta.

A Owens Corning com sua nova gerên-
cia vem pressionando os trabalhadores 
em vários setores dentro da fábrica, co-
brança acirrada sobre TPM, aumento de 
velocidade das máquinas e diminuição 
do quadro de funcionários por setor au-
mentando a responsabilidade dos outros 
trabalhadores no mesmo salário. 

A última e mais grave ameaça para os 
trabalhadores foi uma demissão por jus-
ta causa de um trabalhador com 19 anos 
de casa, punindo não só o trabalhador, 
mas também toda a sua família, tentando 
fazê-lo de exemplo para outros funcioná-
rios já sobrecarregados que agora estão 
preocupados se no futuro serão os pró-
ximos.

O sindicato abomina essa atitude e 
defende que nenhum trabalhador seja 
descartado sem ser ouvido e ter seus di-
reitos assegurados.

Não fique só, fortaleça seu sindicato, 
pois juntos somos mais fortes. 

Cebrace Jacareí Owens Corning 

Saint Gobain / Euroveder / 
Sekurit Maua / AGR

Cebrace Jacareí II

O Sindicato dos Vidreiros no estado de 
São Paulo informa aos companheiros de 
Rio Claro, Indaiatuba e região que decor-
rente os fortes ataques do atual governo 
federal contra as organizações sindicais, 
as atividades nas subsedes de Rio Claro e 
Água Branca foram encerradas.

Reiteramos que o sindicato continua 
ativo em defesa dos direitos dos vidrei-
ros, com suas sedes ativas no centro de 
São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, São 
Bernardo do Campo e São José dos Cam-
pos.Os atendimentos aos trabalhadores 
da região de Rio Claro estão atualmente 

sendo fei-
tos na 
sala 3 
do Pré-
dio do 
S i n e r-
gia.

Sedes do interior

• Centro de São Paulo
• Ferraz de Vasconcelos

• São Bernardo do Campo
• São José dos Campos

Visite nossas Sedes

Horário de Atendimento
Todos os dias das 8:00 as 17:00

Na mundial tem um chefe que 
estava fingindo ser amigo dos tra-
balhadores mas nunca enganou 
ninguém e agora está querendo 
colocar as manguinhas de fora. Sa-
bemos como tratar desse tipo de 
gente. Tampa as chaminés e quer 
que os trabalhadores queimem as 

mãos? Assédio moral é 
crime e não aceitaremos 
gritos de ninguém. Esta-
mos prontos para resistir 
à opressão. Não é de hoje 
que recebemos reclamação des-
se sujeito e ja passou da hora de 
uma providência ser tomada.


