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Em negociação realizada na quarta-feira (13) entre o Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindicato Patronal (Metasul),
os representantes das empresas apresentaram as seguintes propostas para o acordo coletivo 2009.

Metalsul apresenta propostas

SBM                                       80 % DO INPC
SAINT GOBAIN                      80 %  DO INPC
WHITE MARTINS                   100 % DO INPC
CINBAL & MASAFER             80 % DO INPC
ABREU                                   80 % DO INPC
RIMET                                    50%  DO INPC
XEROX                                    100 % DO INPC

EMPRESAS           PROPOSTA
E para as empresas com

menos de 190 trabalhado-
res a proposta apresenta-
da, e recusada na mesa
de negociação, foi de 50%
do INPC. INACREDITÁ-INACREDITÁ-INACREDITÁ-INACREDITÁ-INACREDITÁ-
VEL!VEL!VEL!VEL!VEL!

O sindicato está ciente
da crise, porém, o reajus-
te do INPC corresponde,
apenas, a reposição do
poder de compra dos tra-
balhadores, ou seja, o

O sindicato já entrou
com o processo contra a
Cinbal pleiteando o
pagamento da hora de
intervalo de refeição para
todos os trabalhadores

CINBAL

 LANCHE DO TURNO
Após várias reuniões

com o sindicato, a dire-
ção da Cinbal, à partir de
maio, passou a fornecer
o lanche para os funcio-
nários que trabalham aos
sábados no horário de
14h às 20h. Isso porque
o sindicato entende que
com a jornada de 6 ho-
ras os trabalhadores têm
direito ao lanche.

HORA DE REFEIÇÃO
que fazem turno de
revezamento ininterrupto.
Estamos à disposição
caso a empresa tenha
alguma proposta para
sanar o problema.

A preocupação maior
da empresa era com o
desperdício e a sujeira na
área de trabalho que
ocorreria em função da
distribuição do lanche.

O sindicato lembrou à di-
reção da Cinbal que o tra-
balhador tem conhecimento
do 5S e não irá fazer de um
beneficio algo que prejudique
a empresa.

RETÍFICA VOLTA REDONDA
A empresa continua com

a falta de respeito com os
trabalhadores e o sindica-
to vem recebendo várias re-
clamações a respeito dos
atrasos do pagamento todo
mês, o que impede que os
funcionários da empresa
cumpram seus compromis-
sos em dia.

Lembramos que a em-
presa não efetuou o pa-
gamento da segunda par-
cela da PLR.

percentual de desvaloriza-
ção do salário no perío-
do de maio de 2008 a
abril de 2009.

Além disso, muitas em-
presas obtiveram lucros
significativos, não tendo
motivo para apresentar
esta proposta ridícula. Es-
peramos que os trabalha-
dores respondam recu-
sando essa proposta, que
é uma piada.

O sindicato entrou em
contato com a direção da
Retífica que nos informou
que estará realizando o
pagamento do mês de
abril no dia 14 de maio.

Essa semana, o sindi-
cato fará uma reunião
com os trabalhadores
para discutirmos medidas
contra a falta de respeito
e desvalorização da em-
presa com os seus traba-
lhadores.

AVISO A TODOS OS TRABALHADORES
Caso sua empresa não tenha quitado a multa da PLR

de 2008, no valor de R$ 400,00, que deveria ser paga em
duas parcelas de R$ 200,00 em fevereiro e março de 2009,
denunciem ao sindicato para que possamos tomar
medidas cabíveis.


