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Firmeza do Sindicato e pressão dos trabalhadores 
garantiram nova proposta para a Campanha Salarial

Companheiros, 
A firmeza do Sindicato de negar em mesa a última 

proposta rebaixada da Cipalam e a pressão dos trabalhadores 
garantiram uma nova proposta para a Campanha Salarial.

A nova proposta, apresentada pela empresa no dia 
18/01, avança na reposição das perdas com a inflação que já 
está em 11,28%, mas ainda não atende as reivindicações dos 
trabalhadores, pois não garante cláusulas sociais e aumento 
real. 

Veja a proposta:
- Reposição salarial de 11,28% a partir de 1º de 

janeiro, data base da categoria.
- Piso salarial de R$ 1148,18.
- PLR conforme o programa. Veja abaixo os 

percentuais de pagamento por setor.

A Campanha Salarial é um importante momento para 
avançar em novos direitos, repor as perdas, conquistar 
aumento salarial e melhorar as condições de trabalho. 

Esse ano, tudo aumentou muito. O preço dos alimentos, 
a água, a luz, o aluguel, tudo aumentou e assim o salário que 
já é muito pouco, cobre cada vez menos as contas que temos 
que pagar. 11,28% é só o que já perdemos com a inflação, ou 
seja, é o que já está defasado nos nossos salários. 

DIA 22/01 TEM ASSEMBELIA DE VOTAÇÃO DA PROPOSTA
No dia 22/01, vamos realisar uma assembelia para a 

votação da proposta apresenada pela Cipalam, nas portarias 
da empresa. Veja abaixo os horários.

O Sindicato agora é dos trabalhadores e quem decide 
são os trabalhadores, por isso, participe da assembleia!

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO 
(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636 denuncia@sindipa.org.br

www.facebook.com/sindipaipatinga    www.sindipa.org.br

Participe da assembleia
dia 22/01 nas portarias 

da Cipalam
Paraíso - Das 06h30 às 7h30
Iguaçu - Das 06h30 às 07h30

e das 12h30 às 13h30

Seja sócio! Juntos somos fortes!


