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CAMPANHA DE TURNO 2016

Vamos à luta para avançar nas nossas conquistas
Companheiros/as

que mantêm a atual jornada de 39h54 minutos(veja abaixo).
Nas reuniões de negociação do turno com a empresa,
Desde que a atual diretoria tomou posse, estamos na luta o SINDIPA defendeu a redução da jornada sem redução dos
por um turno que respeite a vida e a saúde dos trabalhadores salários e o pagamento de um adicional de turno, como
conquistamos nas empreiteiras na área da usina.
em todas as empresas.
Mas a empresa não aceitou nenhuma das reivindicações
Em 2014, conseguimos através da nossa mobilização
impedir que a Cipalam implementasse um turno goela abaixo e quer manter a mesma jornada de trabalho.
Para a negociação avançar é preciso rejeitar a proposta
sem a aprovação dos metalúrgicos.
A firmeza do Sindicato e dos trabalhadores garantiu a da Cipalam e intensificar a mobilização.
redução de 30 minutos no segundo turno.
Dia 16/09 tem assembleia de turno dos trabalhadores
No ano passado, a empresa mais uma vez tentou
No dia 16/09, vamos realizar uma assembleia nas
implementar um turno na marra para os trabalhadores na
unidade de Santana do Paraíso e o SINDIPA novamente portarias da empresa para que os trabalhadores decidam
enfrentou a empresa para garantir os direitos dos trabalhadores. se aceitam a proposta da empresa com as 2 tabelas, ou se
O atual Acordo de Turno da empresa venceu em 1º de vamos intensificar a luta para conquistarmos um turno com
setembro e a empresa propôs um novo acordo com 2 tabelas mais folgas e um adicional de turno.

Proposta da empresa:
A empresa propôs um novo Acordo de Turno com as duas tabelas abaixo. Segundo a empresa, a tabela 1 seria
implementada para os trabalhadores no setor de Matérias Primas na unidade de Santana do Paraíso e a tabela 2 para o restante
dos trabalhadores tanto no Paraíso como no Iguaçu.
Mas atenção: se a proposta da Cipalam for aprovada, a empresa pode implementar qualquer uma das duas tabelas para
qualquer trabalhador em qualquer unidade. Ou seja, votar pela aprovação da proposta da empresa é aceitar as duas tabelas.
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Assembleia para os trabalhadores de turno nas
portarias Cipalam - Dia 16/09 – das 06h30 as 07h20
Participe e Rejeite a proposta da empresa!

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, setembro, 2016

NA LUTA PELA PLR
Também estamos realizando reuniões com a Cipalam
para discutir a forma como será negociada a PLR.
No ano passado, a empresa tentou dar calote na PLR
alegando que as metas não tinham sido atingidas, mesmo
com todo o lucro que ela teve.
Por isso, precisamos alterar a forma de negociação da

PLR para não permitir que a empresa imponha metas cada
vez maiores. Para garantir que seja pago o que nos é devido,
o SINDIPA e os trabalhadores devem participar de todo o
processo de definição do programa de PLR.
Fique atento! Uma nova reunião será realizada hoje
dia 14/09 e traremos mais informações!

NOVOS SERVIÇOS E CONVÊNIOS DO SINDIPA
ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS
Atendimento de qualidade e menor preço da região para os sócios e seus dependentes
CLÍNICO GERAL
REEDUCAÇÃO ALIMENTAR
CARDIOLOGISTA
GINECOLOGISTA
PSICOLOGIA INFANTIL
NEUROLOGISTA

PEDIATRA
ORTOPEDISTA
DERMATOLOGISTA
PSICOLOGIA / SEXOLOGIA
PSIQUIATRA
REUMATOLOGISTA

NUTRICIONISTA
GERIATRA
FISIOTERAPIA
CLINICO GERAL ENDONTOTIA
PERIODONTIA PRÓTESE
IMPLANTE

Conheça alguns dos convênios do Sindicato!

ATENDIMENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO E GRATUITO
Junto à luta em defesa dos nossos direitos, também
estamos denunciando no Judiciário as irregularidades das
empresas e exigindo nossos direitos.
A antiga Diretoria pelega não tinha nenhuma ação
trabalhista contra as empresas da região. Mas o Sindicato
agora não tem o rabo preso com os patrões e, por isso,
estruturamos um setor jurídico que atende as demandas
trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores. Já
movemos mais de 40 ações coletivas e mais de 70 ações

individuais contra as irregularidades das empresas na
região.
Veja abaixo as áreas de atendimento do setor
jurídico:
• AÇÃO TRABALHISTA GRATUITA PARA
METALÚRGICOS;
• DEMAIS AÇÕES, INCLUSIVE APOSENTADORIA, COM
VALORES DIFERENCIADOS PARA SÓCIOS;
• NÃO COBRAMOS CONSULTAS.

Seja sócio! Juntos somos fortes!
Para ser sócio ligue 3829-6630
www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

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

