
CINBAL | ACORDO COLETIVO 2021/22
Empresa renova proposta para
o Acordo Coletivo 2021/22 e o
sindicato convoca à votação

A votação será
amanhã, 4ª feira

(10) das 7h  às 17h,
através de

plataforma digital

PARA VOTAR:

Para votar é só acessar:
www.votasmc.com.br/cinbal
e depois digitar seu CPF e a matrícula.

Reajuste salarial: 3% sem retroativo.

Cartão Alimentação: R$ 250, sem retroativo.

Abono: R$ 1.000, a ser  pago na próxima sex-
ta-feira, dia 12/11, se a proposta for aprovada.

Antecipação do 13º salário integral, a ser pago
na sexta-feira, dia 12/11.

Manutenção das outras cláusulas do acordo
anterior.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:

Após mais uma rejeição dos tra-
balhadores, os representantes
da Cinbal apresentou uma
nova proposta para renovação
do Acordo Coletivo de Trabalho
2021/2022.

O sindicato compreende o mo-
mento atual de dificuldade para
todos, mas, ao mesmo tempo,
reitera o compromisso de sem-
pre buscar ganhos para melho-
rar, de alguma forma, melhorar
a vida dos trabalhadores. Sabe-
se que não  é a proposta que
melhor atende, mas diante da
pandemia e outros fatores, foi o
que conseguiu-se alcançar.

A direção do sindicato reforça a
sua posição que a decisão é do
trabalhador e vai acatar e apoiar
qualquer que seja o resultado.
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Reajuste salarial: 3% sem retroativo.

Cartão Alimentação: R$ 250, sem retroativo.

Abono: R$ 1.000, a ser  pago na próxima sex-
ta-feira, dia 12/11, se a proposta for aprovada.

Antecipação do 13º salário integral, a ser pago
na sexta-feira, dia 12/11.

Manutenção das outras cláusulas do acordo
anterior.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:

Após mais uma rejeição dos tra-
balhadores, os representantes
da Cinbal apresentou uma
nova proposta para renovação
do Acordo Coletivo de Trabalho
2021/2022.

O sindicato compreende o mo-
mento atual de dificuldade para
todos, mas, ao mesmo tempo,
reitera o compromisso de sem-
pre buscar ganhos para melho-
rar, de alguma forma, melhorar
a vida dos trabalhadores. Sabe-
se que não  é a proposta que
melhor atende, mas diante da
pandemia e outros fatores, foi o
que conseguiu-se alcançar.

A direção do sindicato reforça a
sua posição que a decisão é do
trabalhador e vai acatar e apoiar
qualquer que seja o resultado.
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PARA VOTAR:

Para votar é só acessar:
www.votasmc.com.br/cinbal
e depois digitar seu CPF e a matrícula.

Reajuste salarial: 3% sem retroativo.

Cartão Alimentação: R$ 250, sem retroativo.

Abono: R$ 1.000, a ser  pago na próxima sex-
ta-feira, dia 12/11, se a proposta for aprovada.

Antecipação da 1º parcela do 13º salário, a ser
pago na sexta-feira, dia 12/11.

Manutenção das outras cláusulas do acordo
anterior.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:

Após mais uma rejeição dos tra-
balhadores, os representantes
da Cinbal apresentou uma
nova proposta para renovação
do Acordo Coletivo de Trabalho
2021/2022.

O sindicato compreende o mo-
mento atual de dificuldade para
todos, mas, ao mesmo tempo,
reitera o compromisso de sem-
pre buscar ganhos para melho-
rar, de alguma forma, melhorar
a vida dos trabalhadores. Sabe-
se que não  é a proposta que
melhor atende, mas diante da
pandemia e outros fatores, foi o
que conseguiu-se alcançar.

A direção do sindicato reforça a
sua posição que a decisão é do
trabalhador e vai acatar e apoiar
qualquer que seja o resultado.
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Reajuste salarial: 3% sem retroativo.

Cartão Alimentação: R$ 250, sem retroativo.

Abono: R$ 1.000, a ser  pago na próxima sex-
ta-feira, dia 12/11, se a proposta for aprovada.

Antecipação do 13º salário integral, a ser pago
na sexta-feira, dia 12/11.

Manutenção das outras cláusulas do acordo
anterior.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:

Após mais uma rejeição dos tra-
balhadores, os representantes
da Cinbal apresentou uma
nova proposta para renovação
do Acordo Coletivo de Trabalho
2021/2022.

O sindicato compreende o mo-
mento atual de dificuldade para
todos, mas, ao mesmo tempo,
reitera o compromisso de sem-
pre buscar ganhos para melho-
rar, de alguma forma, melhorar
a vida dos trabalhadores. Sabe-
se que não  é a proposta que
melhor atende, mas diante da
pandemia e outros fatores, foi o
que conseguiu-se alcançar.

A direção do sindicato reforça a
sua posição que a decisão é do
trabalhador e vai acatar e apoiar
qualquer que seja o resultado.


