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DIA 19/10 TEM ASSEMBLEIA DE TURNO
DOS TRABALHADORES NA CIPALAM
Companheiros/as
A intensidade do trabalho, as poucas
folgas, as longas jornadas e o trabalho
noturno prejudicam e muito nossa saúde.
Por isso, a luta por um turno que respeite
a vida e a saúde dos trabalhadores é uma
das principais pautas do SINDIPA.
Nossa luta garantiu a mudança do
turno e a redução da jornada em algumas
empresas, como aqui na Cipalam e na
Indumep.
Nas empreiteiras conquistamos o
adicional de turno de 5% e enfrentamos
as irregularidades nas empresas.
Impedimos que a Sankyu enfiasse goela

abaixo dos trabalhadores cláusulas
Para a negociação avançar é
que eram prejudiciais e garantimos um preciso mobilização e participação de
abono para todos os trabalhadores de todos os trabalhadores. E o primeiro
turno na CMI Brasil.
passo é participar da assembleia, dia
19/10, e rejeitar a proposta da empresa.
Cipalam quer manter o mesmo turno
e não avança em nenhuma cláusula
Dia 19/10 tem assembleia de turno
O atual Acordo de turno da Cipalam
dos trabalhadores
expirou e a empresa quer renovar o
No dia 19/10, vamos realizar uma
acordo com as mesmas tabelas e as assembleia nas portarias da empresa
mesmas cláusulas vigentes. Não quer para que os trabalhadores decidam se
negociar nenhuma tabela que atenda as aceitam a proposta da empresa com as
reivindicações dos trabalhadores e nem 2 tabelas, ou se vamos intensificar a
avançar em outras cláusulas, como um luta para conquistarmos um turno com
adicional de turno.
mais folgas e um adicional de turno.

Proposta da empresa:
O atual acordo de turno na Cipalam tem duas tabelas, veja abaixo. Se a proposta da Cipalam for aprovada, a empresa
pode implementar qualquer uma das duas tabelas para qualquer trabalhador em qualquer unidade.
Na assembleia vamos votar se aceitamos a renovação do acordo de turno, com as mesmas tabelas do atual (veja
as tabelas abaixo) e as mesmas cláusulas por 2 anos, até agosto de 2019.
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Assembleia para os trabalhadores de turno nas
portarias Cipalam - Dia 19/10 – das 06h30 as 07h20
Participe e Rejeite a proposta da empresa!

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, outubro, 2017

TER UM SINDICATO DE LUTA É FUNDAMENTAL PARA ENFRENTAR OS
ATAQUES DOS PATRÕES E DO GOVERNO AOS NOSSOS DIREITOS
A Campanha Salarial desse ano, que já está começando,
Então lute agora, para não se arrepender depois.
é o momento de fortalecermos ainda mais a nossa mobilização.
Fique atento às atividades chamadas pelo Sindicato,
Os patrões vão tentar arrancar direitos que temos garantidos converse com seus companheiros na fábrica, participe da
nos Acordos Coletivos, pois, se a reforma trabalhista for mobilização, pois se você não se mexer, são os patrões que
efetivada, o negociado será superior à legislação.
vão mexer e acabar com os seus direitos.
Os patrões querem acabar com qualquer restrição que
PARA ISSO, É FUNDAMENTAL DEFENDER NOSSO
os impeça de aumentar a jornada de trabalho e diminuir os
SINDICATO E UM IMPORTANTE PASSO É SER
salários e direitos dos trabalhadores.
SINDICALIZADO

AVANÇANDO NA REORGANIZAÇÃO DO SINDICATO
PARA MELHOR ATENDER A CATEGORIA
Ser sindicalizado é um importante passo para fortalecer
a nossa luta, principalmente nesse momento em que os
patrões avançam ainda mais contra os nossos direitos.
O Sindicato também possuiu outros convênios e
serviços, entre em contato para saber mais.

Hoje e amanhã, junto com a assembleia, faremos
plantão de sindicalização na empresa! Se você ainda não
é sindicalizado, não perca tempo, procure os diretores do
sindicato no centro de convivência de 11H00 às 13H00.

Para quem é sindicalizado, o atendimento jurídico é gratuito
O atendimento jurídico na área trabalhista para
Ações trabalhistas, pagamento dos devidos
os metalúrgicos sindicalizados é gratuito e nas demais adicionais de insalubridade, periculosidade, revisão de
áreas os valores são menores do que se paga em PPP, tempo de deslocamento entre outros.
escritórios particulares.
Ações previdenciárias, como aposentadoria
Veja abaixo as áreas de atendimento do especial e auxílio doença.
setor jurídico:
Ações cíveis, como guarda de filhos, pensão e etc.

Melhoramos o atendimento do setor médico e odontológico
O Sindicato tem um departamento
médico/odontológico
com
várias
especialidades
para
atender
os
trabalhadores sindicalizados e seus
dependentes por um preço mais em
conta do que os oferecidos no Vale do
Aço e com agilidade na marcação. Além
disso, reformamos todos os gabinetes
odontológicos.

CLÍNICO GERAL
REEDUCAÇÃO ALIMENTAR
CARDIOLOGISTA
GINECOLOGISTA
PSICOLOGIA INFANTIL
NEUROLOGISTA
PEDIATRA
ORTOPEDISTA
PSICOLOGIA / SEXOLOGIA

REUMATOLOGISTA
NUTRICIONISTA
OFTALMOLOGISTA
PSIQUIATRA
HEMATOLOGISTA
HEMATERAPEUTA
GERIATRA
FISIOTERAPEUTA

Reforma das casas de praia de Itaipava
Realizamos excursões para os metalúrgicos alimentação e hospedagem é de R$ 130,00 por
sindicalizados com um valor que permite a participação pessoa. Fique atento à próxima data.
de todos, assim como o aluguel das casas por
O valor do aluguel da casa por sete dias para
temporada.
até 7 dependentes é R$300,00
O valor da excursão, incluindo transporte,
Mais informações 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

