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C I N B A L

O sindicato solicitou a empresa
que após encerrada a questão
do acordo coletivo comece,
imediatamenteas negociações
do Acordo de Turno que vence
agora  no mês de outubro.

A empresa mais uma vez
alegou a falta de serviços e que
estaria dispostas a acabar com
a jornada de zero hora e
implantar o turno fixo. O
sindicato argumentou que o
turno fixo causaria uma grande
insatisfação dentro da fábrica e
tentou de todas as formas
sensibilizar a diretoria da Cinbal
a não implantá-lo. A empresa
aceitou à argumentação do
sindicato e disse que encer-
rando as negociações do
acordo coletivo, iniciará imedia-
tamente as negociações para
renovação do acordo de turno.

Empresa apresenta
nova proposta para

acordo coletivo
Sindicato vai realizar votação terça-feira 23/10,

das 6h30 às 15h, na portaria da empresa
Em reunião realizada na última quinta-feira 18/10 a direção

da CINBAL apresentou duas novas propostas para renovação do
acodo coletivo 2018/2019. Segue abaixo as propostas:

Proposta -1
- Reajuste salarial de 1,8% retroativo a Maio de 2018
- Cartão Alimentação de R$190,00 retroativo a Maio
- Carga extra de R$250,00 á ser creditada imediatamente

- Renovação do banco de horas pelo prazo de 1(um) ano

Proposta - 2
- Reajuste salarial de 2,0% retroativo a Maio de 2018
- Cartão Alimentação de R$190,00 retroativo a Maio
- Duas Cargas extra de R$150,00 uma á ser creditada
imediatamente e outra em dezembro 2018

- Renovação do banco de horas pelo prazo de 1(um) ano.

Novamente a empresa alega dificuldades de manter
as atividades da fábrica em funcionamento, visto que a
entrada de novos serviços e número de encomendas
reduziu drasticamente e que tentaram de todas as formas
evitar as demissões, como a implantação do LAY OFF,
Férias e Banco de Horas, apostando em uma recuperação
da economia, coisa que não aconteceu.

O sindicato entende o momento difícil da economia,
mas reafirma o seu compromisso com os trabalhadores e
acata decisão da maioria dos metalúrgicos.
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