
CINBAL | ACORDO DO TURNO 2020/2022

Em reunião realizada nesta
terça-feira (6/10) com a di-
reção do Sindicato dos
Metalúrgicos, representan-
tes da Cinbal apresentaram
duas propostas para reno-
vação do Acordo do Turno.
O sindicato entende a situ-
ação que as famílias brasi-
leiras estão enfrentando di-
ante dessa crise sanitária
provocada pelo Coronavírus,
que vem causando queda
na produção e consequen-
temente o desemprego,
que, de uma hora para ou-
tra, bate de forma cruel na
porta do trabalhador. Infeliz-
mente, a força de trabalho
não consegue competir
com essa realidade.
Por outro lado, existe a res-
ponsabilidade e o compro-
misso do sindicato de lutar
em defesa dos direitos e
pela qualidade de vida do
coletivo dos trabalhadores.

Sindicato convoca
trabalhadores à

votação na quinta-
feira, dia 8/10, das

6h30 às 15h30

VEJA AS PROPOSTAS DA EMPRESA:

PROPOSTA A
R$ 900, A SER PAGO EM DUAS VEZES. A
PRIMEIRA, NO VALOR DE R$ 500,NESSA
SEXTA-FERIA, DIA 9/10. E A SEGUNDA DE R$
400, NA OUTRA SEXTA-FEIRA, DIA 16/10.

Cinbal apresenta  proposta
para renovação do Acordo do

Turno 2020/2022

E até agora já aconteceram
duas reuniões para tratar do
acordo e as propostas apre-
sentadas não chegaram
nem perto das expectativas
dos trabalhadores do turno.
A primeira proposta foi com
o valor de R$ 300 e a segun-
da de R$ 400, ambas recusa-
das em mesa pelo sindicato.
Porém, é preciso ter clareza
que a situação está difícil
para ambos os lados. Assim,
voltou a se reunir com a em-
presa que propôs um Acor-
do com validade de 2 anos
(ver a proposta ao lado).
O sindicato convoca à vota-

ção presencial nessa quinta-
feira (8/10), das 6h30 às
15h30, na portaria da em-
presa. É preciso que todos
participem.
Na cédula de votação, o
trabalhador tem a opção
de aprovar ou recusar a pro-
posta, se a opção for sim,
poderá escolher entre a al-
ternativa A ou B.
Desde já, o sindicato deixa
claro que a decisão é dos
trabalhadores e que, após o
fechamento desse acordo,
será dada início às negoci-
ações sobre a renovção do
acordo coletivo 20/21.

PROPOSTA B
R$ 850, A SER PAGO EM PARCELA ÚNICA,
NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DIA 9/10.


